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Bibliografia: 

A continuació hi trobeu diferents llistats amb dades bibliogràfiques, el preu 

actual orientatiu i una petita descripció de com és o de propostes de com els 

podem fer servir.  He volgut distribuir la bibliografia en diferents apartats 

esperant aconseguir una classificació més àgil de consultar. 

 

 General per a les tres caixes plenes d’art: 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Alsina i Pastells, A., 2006 
Cómo desarrollar el 
pensamiento matemático de 
0-6 años.  Propuestas  
didàcticas. Col. Recursos, 66. 
Barcelona. Editorial Octaedro-
Eumo.  

 
22€      Cooperativa Abacus 

Aporta idees per a potenciar el 
desenvolupament del 
pensament matemàtic entès 
aquest com un instrument de 
coneixement i d’interpretació de 
l’entorn.  

AA.VV (2004) La enseñanza 
del dibujo a partir del arte. 
Didáctica del arte. Edit. 
Paidós. Buenos Aires. 

18€ 
Cooperativa Abacus 

Tècniques plàstiques amb els 
infants. 

Berger, J. 2001 Mirar. 
Barcelona, Gustavo Gili 

Llibreria Laie  Reflexions sobre la importànica 
de mirar i observar. 

De Puig, I. Sátiro, A., 2007 
Tot  pensant.  Recursos per a 
l’educació infantil. Girona. 
Eumo editorial- Universitat de 
Girona-Grup IREF. , 

 
20€        Cooperativa Abacus 

Explica activitats lligades al 
projecte de filosofia 3/18.  Molt 
interessant per l’enfocament i 
aquí ens interessa pel seu 
apartat “Tot pensant...art”:ens 
dóna pistes, idees, propostes de 
com treballar a partir d’obres 
d’art concretes però fàcilment 
generalitzable a totes. 
 

Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Educació. 
1992 Currículum. Educació 
infantil.  Barcelona,. 
 

 
15€         Cooperativa Abacus i 
llibreria de la Generalitat de 
Catalunya  

Coma referència per a redactar 
les programacions i no perdre 
de vista els objectius del 
currículum. 
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Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Fernández, E.; Quer, L.; 
Securún, R.Mª., 2006 
Racó a racó. Activitats per 
treballar amb nens i nenes de 
3 a 8 anys. 5ena edic.  
Barcelona. Dossiers Rosa 
Sensat, 51,  

 
 
22€     

Cooperativa Abacus 

Racons de diferents tipus que 
poden aportar idees 
organitzatives. 

Kohl, M.A. (2005) Arte infantil: 
actividades de expresión 
plástica.  Didáctica del arte. 
Madrid   Edit Narcea. 

16€  
Cooperativa Abacus 

Explicacions i exemples sobre 
l’expressió plàstica infantil. 

Rosa Sensat. Publicacions  
diverses. (2006) Manera 
d’ensenyar arts plàstiques. 

58€ 
Cooperativa Abacus 

Exemples pràctics i activitats 
desenvolupades a l’escola en 
torn a l’expressió plàstica dels 
infants. 
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 Picasso, els sentiments i les emocions: 

Propostes bibliogràfiques sobre Picasso per a la seva utilització i consulta 

pràctica a l’escola: amb aquest apartat s’ha volgut fer un petit inventari de 

material bibliogràfic i d’altres que podem trobar al mercat i que ens pot anar bé 

tenir a l’escola per a treballar Picasso.  Es tracta de material no fungible, alguns 

dels quals  ens aporten o ens poden suggerir idees didàctiques o simplement són 

utilitzables com a material complementari de les nostres pròpies idees. 

 Sota el criteri 

de l’autora del projecte aquest primer llistat es inclou llibres i recursos molt recomanables per 

a tenir-los a l’escola. 

 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Art Keeping SL  Memory de 
Picasso. Phototwin  20 fitxes 
 
 

 
6€          Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Joc del memory amb obres de 
l’artista per a relacionar per 
parelles. 

Col·legi Públic Ca’s Saboners. 
Equip d’Educació Infantil 
1996.  (Magalluf) 
“Picassomania. Una 
experiència sobre l’expressió 
artística a l’educació infantil” 
Revista Guix, nº225-226 juliol-
agost  Pàg. 77-81 

 Descriu l’experiència portada a 
terme a l’escola d’un projecte 
sobre Picasso. 

Cortina, I. Viladès, N. 2001 
Inspirats per Picasso. Revista 
Perspectiva escolar, nº252, 
febrer. Pàg. 46-53 

 Descriu experiència en el treball 
de l’autor a l’escola. 

Delpech, S., I Leclerc, C.  2006 
Pablo Picasso. Sticker art 
shapes. London. Frances 
Lincoln children’s books,  
 

 
9€          Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Es troba en anglès. És un llibre 
molt pràctic ja que consta de 10 
imatges de quadres als quals els 
falten parts que cal completar 
amb adhesius.  Té una breu 
biografia a l’ inici.   
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Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Hendler, M., 1996 Colour your 
own. Modern art 
masterpieces. USA. Dover 
publications.  

7€    (no tinc referència d’ on es 
pot comprar a Barcelona ja que 
l’exemplar que he fet servir 
l’han comprat New York (USA i 
a les botigues consultades no 
l’he trobat) 
 

Hi ha obres de diferents 
artistes, entre ell ,Picasso. 
Aquestes obres estan buidades 
de color i permeten pintar-les 
com els originals. 

Jordà, M.J., 2004 
Descubriendo el mágico 
mundo de Picasso. Barcelona. 
Textura ediciones,  

 
10€        Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

També hi és en català i en 
anglès. Fa un petit recorregut 
per la vida d’en Picasso, 
comenta algunes curiositats i 
presenta algun quadre de cada 
època amb un joc d’observació 
per als infants. 
 

Merberg, J., Bober, S.; 2006 
Painting whit Picasso.  San 
Francisco (USA) Chronicle 
books, mini masters,  
 
 

 
6€          Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 
 

És un llibret petit,de tapes i fulls 
durs (molt apte per a la 
manipulació dels nens i nenes).  
És genial per a treballar 
vocabulari en anglès. 

Raimondo, J., 2008 What’s the 
big idea? Art explorer. New 
York. Watson-Guptill 
Publications,  

18€ (no tinc referència d’ on es 
pot comprar a Barcelona ja que 
l’exemplar que he fet servir 
l’han comprat New York (USA i 
a les botigues consultades no 
l’he trobat) 
 

És un llibre en anglès amb 
exemples d’activitats manuals 
de diferents artistes, entre ells 
Pablo Picasso, del qual fa 
referència al treball de les 
cares. 

Rivera Ferner, M., 2008 El 
somni de Picasso.València. 
Edicions Brosquil,  

 
14€        Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

És un llibre que també es troba 
en anglès (és també una idea 
interessant).  És una narració a 
nivell dels infants de la vida de 
l’artista a través de diferents 
obres seves. 

Salvador, A. 2007 Draw 
with…Pablo Picasso. London. 
Frances Lincoln children’s 
books,  
 
 

 
16€       Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

En català es diu Dissenyant amb 
Picasso.  És un treball de cares i 
ocells. 
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Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Sellier, M.; 2002 My little 
Picasso. Paris. Réunion des 
musées nationaux.  
 
 

 
11€        Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

És en anglès i pel seu format 
permet treballar-lo en aquesta 
llengua amb els nens i nenes 
per a introduir-hi vocabulari.  

Museu Picasso de Barcelona. 
2007.  Picasso. Reportaje 
fotográfico y  biografía.  Texto 
de  Xavier Costa Clavell. Edit. 
Fisa Escudo de Oro, SA.  
 
 
 

 
10€        Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Llibre - catàleg de la majoria 
d’obres de Picasso al Museu 
Picasso de Barcelona. 
Té una bona mida i qualitat 
d’imatges per a mostrar als 
infants; podria ser manipulable 
per ells. 

 

 

 

 Altres 

referències bibliogràfiques que poden resultar útils  per a treballar Picasso a l’escola. 

 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Antoine, V. 1992 Un dia al 
taller de Picasso. El  jardí dels 
pintors. Barcelona,.  Edit. 
Barcanova. 

10€         Cooperativa Abacus. A través d’un personatge va 
narrant  part de la vida i obra de 
l’artista. 

Bargalló, E.,Monreal, V., 2005 
Me llamo…Picasso. Barcelona. 
Edit. Parramon,  

6€           Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Breu biografia de l’artista. 

Bouton, M., Art activity pack. 
Chronicle books 

8€           Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Són làmines d’art per a pintar.  
Està en anglès. 
 

Cortey, A. De Gibert, F. 2007 
Pablo Picasso.París.Edit. 
Haitier.  

22€         Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Es troba en francès. El format és 
bo ja què és de cartró dur i amb 
pestanyes per obrir i tancar.  

Duran, F., 2006 Petita historia 
de Picasso. Barcelona. 
Editorial Mediterranea. 

6€          Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona. També a 
la llibreria Laie i a la llibreria de 
la Generalitat (rambles de 
Barcelona). 

Quadernet biogràfic de l’artista.  
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Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Garcia, M. 2004 Picasso per a 
nens. Barcelona. 
Libros del zorro rojo,  

 
7€          Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Quadern senzill amb dibuixos i 
fotos. 

Gittins J., Robert, F. 2004 Find 
a face. San Francisco, , 
Chronicle books. 

14€        Llibreria Laie Per a treballar la cara en anglès. 

Imaginerío, Proyectos 
editoriales.(2000) Picasso. Un 
viaje con formas y colores. 
Barcelona. Susaeta edicions. 

3€            Cooperativa Abacus Enganxines . 

Rafart i Planes, C. 1999 
Picasso a Barcelona.Madrid. 
Escudo de Oro. 

 
5€           Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Catàleg de mida petita del 
Museu Picasso de Barcelona 

Scratchy, L., Cubisme. Atelier 
(taller de cubism) Edit. Djeco 

 
25€         Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Exemples per a treballar el 
cubisme amb els nens i nenes a 
l’escola. 
 

The Australian women weekly. 
2006  Art and crafts for kids. 
Sidney. Tekbooks, SL.. 

 
12€         Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Llibre molt il·lustratiu 
d’exemples d’activitats manuals 
amb nens i nenes. 
 

The foundation of modern 
arts. 2002 At the time of 
Picasso.Art around de world.  
Bladdin books Franklinwatts,  

 
12€          Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Obres de l’artista a les diferents 
èpoques. 

Tomnay, S. 2006 Kids arts and 
craft. .Easy projects. 
.Play and learn. Sidney. 
Editorial ACP.  

6€ (cada llibret) 
              Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Són dos llibrets amb exemples 
molt gràfics de treball artístics 
amb els nens i nenes. 

Tullet, H., 2004 The five 
senses. Tate publishing,  

 
14€         Llibreria del Museu 
Picasso de Barcelona 

Interessant per les propostes 
plàstiques que fa a través  dels 
cinc sentits. 

Walther,I.F., 2007 Picasso. 
Alemanya. Tachen, 

 
7€           Fnac 

Llibre amb fotos de gran 
qualitat de les seves obres en 
un bon format per a tenir a 
l’aula. Molt bona qualitat i molt 
bon preu. 

Warncke, C.P.; 2006 
Picasso.  

 
50€        

Aporta moltes imatges de l’obra 
de Picasso, molt il·lustratiu i de 
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Köln (Alemanya). Edit. 
Taschen.  

 Fnac i llibreria del Museu 
Picasso 

qualitat, però no resulta 
còmode de manipular. 

 

 

 

 

 

 

 La bibliografia 

mostrada a continuació són lectures de coneixement i de reflexió adreçades a l’adult per a tractar, 

entre d’altres, el tema dels sentiments i les emocions. Són lectures que, malgrat el seu contingut 

teòric, resulten planeres i ajuden a estructurar una mica aquest camp tan ampli per a deliberar-ne 

envers la pràctica educativa.  

 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Bach, E. i Forés, A. 2008 La 
asertividad. Para gente 
extraordinaria. Barcelona. 
Plataforma Editorial,. 

 
17€            
Cooperativa Abacus 

Reflexions molt dinàmiques i 
properes sobre l’assertivitat, 
com gaudir-la i com veure més 
els aspectes positius de les 
coses i les persones. 
 

Bolinches, A. 2007 Els colors de 
la vida.Barcelona, mina singular  

16€ 
Cooperativa Abacus 

Recull de petits pensaments 
personals que poden servir 
com a reflexió o introducció de 
converses.  Utilitza els colors 
com a visió dels diferents 
moments de la vida. 

Boqué, M.C.; Corominas, Y; 
Escoll, M; Espert, M. 2005 Fem 
les paus. Mediació 3-6 anys. 
Barcelona, CEAC,. 

 
22€ 
Cooperativa Abacus 

Proposta pedagògica molt ben 
estructurada; per a treballar 
conflictes, comunicació, 
expressió d’emocions i 
sentiments, habilitats de 
pensament,etc.  
 

Carpena, A. 2006 Educació 
socioemocional a primària.Vic 
(Barcelona), Eumo Editorial-
Universitat de Vic.. 

 
23€ 
Cooperativa Abacus 

Adreçat a primària, presenta 
activitats per a incloure-les 
dintre del PAT del centre. 

Forés, A. i Grané, J. 2008 La 
resiliencia. Crecer desde la 
adversidad. Barcelona. 
Plataforma Editorial,. 

 
15€ 
Cooperativa Abacus 

Ajuda a treure la idea que 
sovint tenim els adults de 
determinisme cap al fracàs (o 
l’èxit). És un ajut a la reflexió 



Tres caixes plenes d’art: 

Tàpies, les textures i els materials de l’entorn. 

Miró, els símbols i els colors. 

Picasso, els sentiments i les emocions. 

 

 

Lourdes Martín Herrero                                                                                                  8                                                                                                        

per a trobar o proporcionar 
eines per a descobrir sempre 
un punt positiu d’ on partir. 
 

 

 

 

 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Horno Goicoetxea, P., 2007 
Eduquem l’afecte.  Reflexions 
per a famílies, professorat, 
pediatres,... Col·lecció Família i 
Educació, 1.    Barcelona, Edit. 
Graó,  

 
15€ 
Cooperativa Abacus 

Des d’una psicologia molt 
propera l’autora del llibre ens 
apropa als fonaments de la 
persona i a la importància que 
té que creixin forts i ben 
estructurats. 
 

Sébeco, C. Joan Brossa. 2002  
Sentiments i valors en l’art dels 
infants. Poesia Educació infantil. 
Revista Perspectiva escolar, nº 
262, febrer, pàg. 68-72 

 Article que parla de com els 
nens i nenes expressen els seus 
sentiments a través de l’art i la 
poesia com a eina. 

Sentir i pensar.  2006 
Dinàmiques i activitats.  
Programa d’intel·ligència 
emocional per a nens i nenes de 
3  5 anys.  Barcelona. Edit. 
Cruïlla,  

 
No es troba a la venda; el 
proporciona l’editorial a les 
escoles. 

És un quadernet molt pràctic 
amb propostes de dinàmiques i 
activitats per a treballar 
l’autoestima, la comunicació, 
sentiments,etc  
 

Vallés Arándiga, A., 2008 
Inteligencia emocional de los 
padres y de los hijos. Madrid. 
Edic. Pirámide,  

 
 

18€ 
Cooperativa Abacus 

Des d’una psicologia  molt 
planera ens aporta 
coneixements sobre la 
intel·ligència emocional que ens 
porta a una gran reflexió.  Parla 
de les emocions, de com 
regular-les i comprendre-les i 
de com ens pot ajudar el 
pensament a capgirar els 
sentiments que ens afecten. 
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 A continuació 

es mostra una petita recopilació de contes, llibres i música infantils que van lligats d’alguna 

manera amb els sentiments i les emocions i, en conseqüència amb l’eix que es treballa de 

Picasso en aquest projecte. 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Bisinski. Sanders 2004 
Tots els petons. Barcelona. 
Editorial Corimbo. París  

 Llibre de cartró molt 
manipulable  pels nens que a 
partir de pestanyes presenta 
diferents formes divertides de 
fer petons. 

Borrull, F. I Coma, D. 2007 
Sentimientos y emociones.  
Cançiones para crecer. 
Barcelona,. Bellaterra edic. 

Cooperativa Abacus Llibret amb CD de cançons. 

Chambers, M. El millor amic. 
Barcelona,  2008 Combel edic. 

 Molt visual per parlar de 
l’amistat. 

Cortina, M. Peguero, A. 2005 
On és el iaio, València,. Tàndem 
edic. 

Cooperativa Abacus És un conte molt curt i molt 
dolç que serveix d’introducció 
per parlar de la mort amb els 
infants. 

D’Allancé, M. 2004 Quina 
rebequeria! Biblioteca del 
Ratoncito Pérez, Edit. Corimbo. 
Barcelona,  

8€ 
          Cooperativa Abacus 

Llibre en format petitet (també 
hi ha una mida més gran) per 
explicar la ira i la ràbia als 
menuts. 

Firmin, J., 2001 Què és un amic? 
Barcelona, Editorial Beascoa.  

 Llibre amb solapes  sobre 
l’amistat  i el que pot 
representar per als infants, amb 
una presentació divertida. 

Gelabert, D. 2003 Emocions i 
sentiments. Contes i cançons 
Barcelona, Tot sona records,SL 

 Consta de CD i llibret amb les 
partitures i lletres de contes a 
partir dels quals es treballen 
algunes emocions . 
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Geis, P. 2007 Quico i Tula. 
Sentiments.  Barcelona,. Combel 
Edit. 

Llibreria Laie Treballa els sentiments i té com 
a complement una  roda amb 
els més destacats a treballar, 
per a fer jocs,... 

Jones, L. 2001 
M’agraden els petons i les 
abraçades. Barcelona. Editorial 
Molino, 

 De cartró, molt senzill i curtet. 

 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Nagy, E., 2001 Òscar el botó. 
Barcelona. Ediciones 
Beascoa,SA . 

 Presenta l’acceptació i el rebuig 
social a través de formes 
geomètriques. 

Pla, I. 2007 I tú, ¿cómo estàs?  
València,. Brosquil, edic. Libros 
del Zorro Rojo. 

12€            Llibreria Laie Dibuixos i frases de sentiments 
amb un mirall al final. 

Ponce, A. I Gallardo, M. 2007 
Ensenya’m a ser feliç. Badalona. 
Edit. Ara llibres,S.L.  

15€            Cooperativa  Abacus Guia per a educar en la felicitat, 
amb jocs i propostes pràctiques. 

Ruillier, G. 2005 Quatre petites 
cantonades de no res. Editorial 
Joventut,  

11€            Cooperativa  Abacus L’acceptació i inclusió en el grup 
a través de formes 
geomètriques. 

 


