
 

  

Àlbum de fitxes.                              
Descripció  i suggeriments. 
Picasso. Els sentiments i les emocions. 
 

Breu  guía o pauta per  realizar les fitxes amb els nens i nenes. 

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. 
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ASPECTES A TENIR PRESENTS: 

 L’àlbum on han de treballar els infants és millor fer-ho en format Din-A 3. 

 A continuació hi trobareu l’índex de les activitats en suport paper proposades, amb els suggeriments per a 

realizar-les. Les fitxes del dossier es presenten en format PDF en el DVD també 

 Evidentment si es treballa com  projecte cal recordar fer els apartats de “què en sabem?”, “ Què en volem 

saber?”,... 

 Falta elaborar la bibliografía, web grafía i documentació utilitzada per a la realització del treball a l’escola, 

que cada mestre/a hi haurà d’afegir. També cal que la persona que desenvolupa el monogràfic o projecte 

inclogui una introducció. 

 També es pot plantejar com un monogràfic, a partir de l’eix de sentiments i emocions, ja que es té previst 

el treball d’aquest artista. 

 Es dóna per suposat que cada una de les fitxes porta un treball previ, durant i a posteriori que cal fer; per 

si soles no passarien de ser un treball escrit i prou;  tenen sentit si es lliguen a totes les activitats 

proposades amb els recursos i amb l’eix  triat per a treballar Picasso (els sentiments i les emocions). 

 Aquest àlbum de fitxes representa un suport, un complement a la globalitat del treball.  Surten aspectes 

més amplis que no només l’eix dels sentiments i les emocions que es treballen de manera més vivencial 

en d’altres sessions, també detallades en els suggerimetns. 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

1.  Portada  Es tracta de repassar amb pintura negra la signatura de l’artista.  Per això cal fer la fotocòpia en full més gruixut. 
Si es fa un mural a la classe o vestíbul es por fer un títol amb la signatura de l’artista.  Si es fan les lletres per 
separat, perquè surtin  més grans, es pot aprofitar la mateixa sessió per pintar-les també amb pintura negra a sobre. 
 

2.  Índex  Per guiar-se en les activitats fetes  i aprendre a mantenir un ordre.  L’elabora el/la mestre/a, amb lletra de pal o 
lligada un cop estructurat el dossier i,i en el moment de muntar-lo, un cop acabat, cada nen/a pot tenir l’índex com a 
guió i es pot anar llegint, en petit grup, cada fitxa que toca posar, segons ens marca l’índex. 

3.  Introducció  També està bé posar una petita introducció al treball destacant, perquè s’ha triat aquest artista, que se’n destaca i 
treballa més, es poden explicar més sessions i activitats que s’han fet però que no queden paleses en el dossier, etc 
(no hi ha cap full model al dossier). 

4.  Visita al 
Museu 
Picasso 

Fem un dibux de la visita al Museu Picasso.  El full pot ser de color i després enganxat sobre el full Din-A 3. 
També es pot enganxar una foto de la façana del nuseu  i escriure-hi  l’adreça. Previ a aquest dibuix es realitza la 
conversa del què vam veure-hi. 

5.  Mapa 
conceptual  

Es presenta un mapa conceptual amb els quadrats de texts plens, com a guia per al/la mestre/a en el procés i també 
per a realitzar un, més gran per penjar a l’aula.  El de l’aula estaria bé que tingués fotos representatives dels 
diferents apartats (vida, obra, tècniques,..). Hi ha un altre mapa conceptual amb espais buits, seria el que omplirien 
els infants per posar al dossier.   

6.  Biografia Fulls amb un resum biogràfic de l’artista.  Aquest coincideix amb el de la presentació i llibre de la caixa Picàssia.  
Abans de muntar el dossier es pot fer un exercici de lectura, sinó de tot el text en alguns nens i nenes que encara no 
llegeixen, doncs de cerca de paraules. 

7.  Vida de 
l’artista 

Es dóna un full amb fotografies de l’artista per a retallar i ordenar en ordre cronològic en el següent full que té els 
requadres marcats. En fer les fotocòpies tenir en compte que cada full de fotos és per cada dos nens/es.   

8.  Autoretrat -Esboç: en un full Din-A 3, amb llapis es fa un dibuix autoretrat.  
-Autoretrat: amb aquarel·les; es fa primer la forma del cap i es pinta amb un to de pell a triar i donat que s’asseca de 
seguida si no està massa aigualida, poden anar sobreposant les parts de la cara que hi falten. 
Aquesta fitxa requereix el treball previ de la cara, les seves parts, etc 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

9. Primers 
quadres 

Es tracta de llegir els títols dels quadres i relacionar-los amb una línia amb la imatge corresponent. 
 

10 Ciència i 
caritat 

Aquest quadre es  destaca, perquè es veu molt bé a la visita al museu, ja que és de dimensions grans i es poden 
observar molt bé les cares, analitzar la situació, ... es dóna la fotocòpia als nens i nenes en blanc i negre i amb 
plastidecors ressaltar les parts que ens interessen (les cares i les mans, algun element complementari,...) 

11 M’agraden 
les 
abraçades 

A partir de la imatge del quadre “L’abraçada” i posterior a tot un treball previ al respecte, text lliure sobre les 
abraçades i les persones que estimem (si els agrada que els abracin, abraçar, a qui, perquè, etc) 

12.. Època blava Es presenta una fitxa amb els noms dels quadres que cal enganxar a cada espai, respectivament.  També hi ha un 
full amb les fotos per enganxar; cal recordar-se, en el moment de fer les fotocòpies,  que a cada full hi ha imatges per 
a 3 nens/es.  Fóra bo que fossin en color, perquè es veiés els tons blaus; si no és possible, doncs se li pot donar 
l’efecte pintant a sobre amb plastidecor blau o aquarel·la blava. 
 

13. Sentiments   Lligat amb l’època blava. Es tracta de mirar la imatge i parlar-ne sobre els sentiments i emocions que ens transmet.  
Seleccionar i pintar de color blau els que la defineixen.   

14. Època rosa Es presenten imatges de quadres de l’època rosa i cal que els nens i nenes hi escriguin el nom (copiat de la pissarra) 
en el lloc corresponent. 

15. El circ Lligat amb l’època rosa, es presenten imatges de quadres del tema del circ.  Han de llegir el títol i relacionar-lo. 
Parlar de quins sentiments ens transmeten les imatges. 

16. Cubisme Amb la imatge del quadre de “Les senyoretes d’ Avinyó” es pot introduir aquesta nova època.  Es tracta de retallar la 
imatge per les línies i després composar-la i enganxar-la en el requadre.  Al full de la imatge hi ha per dos nens/es. 

17. Com em 
sento 

En aquesta fitxa caldrà col·locar les fotos, amb cara alegre i amb cara trista, que tenen ja fetes els nens i nenes 
(l’activitat de la foto es troba detallada als suggeriments de llenguatge visual i plàstic) .El lloc on va el retrat trist es 
pot pintar amb un fons blau i l’alegre amb un fons rosa. 

    18. Retrat  Aquesta fitxa té vàries fases.  Per una banda cada nen/a ha d’escriure el seu nom en un paperet.  Després es fiquen 
tots en una bossa o capseta i cada nen/a n’agafa un (no pot tocar-li ell/ella mateix/a).  El nom que li toca és al que li 
haurà de fer el retrat. 
Farem l’esboç amb llapis, després es pot pintar amb ceres “goya”. 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

19. Natura morta. 
Tècnica 
Collage 

Un cop explicat el concepte de “natura morta” i mostrades imatges per saber quins elements els poden formar i sobre 
quins altres es poden recolzar (elements solts, taula amb estovalles de quadres, fruiter, safates,...), es fa una llista a 
la pissarra.  Es demana portin imatges retallades de casa.  Cada nen/a tria el mobiliari, recipient, etc i el  
dibuixa, després s’enganxen i dibuixen les fruites, gots, gerros, flors,... que hagin dut de casa. 
 

20.  Collage lliure Es posen diferents materials (cartró, diari, papers, revistes, diferents tipus i textures de papers,...) per la taula i cada 
nen i nena lliurament els enganxen en un full per a fer un collage lliurement. En una altra sessió amb pintura es pot 
pintar algun dibuix a sobre.  Un cop sec s’envernissa. 

21. Puntillisme Del mural realitzat entre tots els nens i nenes en una altra sessió, es retalla un tros per a cada un i s’enganxa com a 
mostra de la tècnica en el full del dossier. També es pot fer barrejat amb la tècnica del collage: retallar i enganxar 
una cara d’una revista i al voltant fer el puntejat amb retoladors de colors variats. 
 

22. Ceràmica Després d’haver fet un plat amb fang o pasta de modelatge, es fa  aquest fitxa. Cal escriure el nom dels exemples 
d’obres en ceràmica que feia l’artista (plats, gerros, escultures) i a sota escriure que hem fet un plat i si hem fet 
alguna cosa més amb fang. 
 

23. Escultures  Després del treball fet a psicomotricitat sobre les escultures, i feta la proposta de l’activitat amb la foto de cos sencer 
dels infants, aquests la retallaran al voltant del cos i, simbolitzant una escultura com a d’”El futbolista” , l’enganxen al 
full. 
 

24.  El quadre del 
Guernica 

A partir del treball previ d’observació dels elements del quadre i del que manifesta, amb la làmina de la caixa 
Picàssia.  Aquesta fitxa pot fer-se només com a observació (de sentiments que expressa, dels colors 
(monocromàtic)... que es fan servir,  cerca de símbols (toro d’Espanya, nen mort, moviments, braços, etc) i com 
exercici de percepció (busquem quants caps hi ha, quants animals, ...) 

25. La Guerra i la 
Pau 

Posterior al treball d’observació i anàlisi de les imatges dels quadres Guerra i Pau en què comparem els colors i 
tonalitats, els elements que hi ha en un i l’altre, etc amb les làmines de la caixa Picàssia, han de saber veure quina 
imatge de la fitxa correspon a cada quadre i escriure-ho.   
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

26. Els colomins Es tracta de copiar el quadre al costat, amb llapis i després retoladors o ceres toves.  És important que la còpia sigui 
en color per poder plasmar-lo bé. 
 

27. Els colomins Es tracta d’un exercici de càlcul, observant la imatge han de col·locar quants hi ha de cada color i sumar-los.  
 

28. Les Menines En aquesta fitxa han de discriminar qui és l’autor de cada imatge i escriure-ho, comparar els estils amb imatges de 
llibres que mostrin les versions de Picasso i l’original de Velázquez.  A més, cal parar atenció en trobar els elements 
als dos quadres, després de llegir-los. 

29. Tauromàquia No podem oblidar el simbolisme per a l’artista, ja que hi surten a moltes de les seves obres. Es proposa una fitxa de 
grafisme: resseguir amb un retolador, sense aixecar-lo, els  braus que estan fets amb una línia inintermitent. 
Després, encerclar els que surten a les dues imatges de quadres de “corrides de toros”. 

30. Murals Podem col·locar a sobre de la imatge del gravat de la façana del col·legi d’arquitectes de Barcelona un paper vegetal 
i els nens i nenes el repassen amb retolador negre, ja que és molt esquemàtic. 

31. Desitjos de 
Pau 

En el full escriuen algun desig relacionat amb la Pau, ja sigui a nivell de petits conflictes quotidians o de conflictes 
mundials que coneguin (posterior a un treball previ de converses).  Es pot fer coincidir amb alguna de les diades 
relacionades amb la Pau que hi ha al llarg de l’any. 

32. El colom de 
la Pau 

Posterior a un treball fet referent a la Pau, podem fer el nostre colom  copiant els traços del colom model de la 
imatge. Es pot fer primer amb llapis i després repassem amb retoladors. 
 

33. Frase de 
Picasso 

Fitxa de cloenda: es fa una lectura de la frase, s’analitza el contingut i el significat entre tots i observem les 
diferents imatges de quadres, què ens mostra el seu cos, la seva cara? Lligat amb algunes activitats 
proposades amb els recursos de la caixa Picàssia. 

34. Què he 
après? 

Es tracta d’un senzill esquema o mapa conceptual on els nens i nenes poden escriure les idees més 
estacades del què han après en el treball de Picasso. 

35. Bibliografia i 
web grafia 

És important detallar en un llistat, al final del treball, tota la documentació, llibres i webs consultats i 
destacar-ne la rellevància amb els nens i nenes; comprovar que hi ha escrits llibres que ells/elles han dut a 
la classe. 
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