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Què hi trobem?
Recursos, suggeriments i propostes de la Caixa Miróia:

1- Recursos elaborats:  

Ubicats a la caixa per la seva utilització directa. Propostes i suggeriments  amb els recursos; són per treballar aspectes 

concrets dins Miró, dins l‟art en general o dins l‟eix dels símbols i els colors. Alguns es poden utilitzar per sí mateixos, 

d‟altres, són el complement d‟altres suggeriments proposats en les diferents àrees.

2- Altres suggeriments i propostes per a dur a terme en paral·lel a la utilització de la caixa Miró.

a -descoberta d‟un mateix i dels altres
-psicomotricitat

Trobarem una graella amb un seguit de propostes i suggeriments per a treballar parts del cos, expressió, emoció, auto 

coneixement a través del treball de llenguatge corporal, a la sala de psicomotricitat, però també en qualsevol moment 

completant altres propostes.

b  -descoberta de l‟entorn    
En aquesta àrea hi ha un lligam directe amb l‟entorn proper als nens i nenes. Es tracta d‟afavorir l‟observació, manipulació, 

experimentació, deducció,etc  a partir de l‟eix treballat de l‟artista.

c -comunicació i llenguatges
-llenguatge plàstic: 

Trobarem suggeriments i propostes es que plantegen el coneixement i l‟aplicació de diferents tècniques plàstiques, basades 

en la coneixença d‟algunes de les que experimenta l‟artista i d‟altres sorgides de la pròpia experiència a l‟aula.

-llenguatge musical:

Hi ha algunes propostes per a treballar a música; algunes  són directament relacionades també amb anglès o amb 

llenguatge corporal, per tant, es pot fer un plantejament global a l‟hora de treballar. Algunes es relacionen amb música de 

l‟època de l‟artista.

-llenguatge matemàtic

Aquest llenguatge immers en tots els aprenentatges des  d‟el raonament, l‟exploració i l‟observació per una altra banda 

inseparable de la descoberta del l‟entorn. Es pot treure molt profit de les obres d‟en Miró per a treballar aspectes d‟aquest

llenguatge, relacionats amb l‟espai, les mesures, els colors, etc

-llenguatge verbal

A partir de  les activitats proposades pels materials i de la seva ampliació a l‟aula.
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Què hi trobem?
Recursos, suggeriments i propostes de la Caixa Tapiesa:

-llengua anglesa

Els recursos  que es troben a la caixa Miróia són extensibles d‟utilitzar per a treballar la llengua anglesa a P4; el fet de 

proposar classes molt vivenciades farà que els nens i nenes puguin  integrar millor en el seu vocabulari anglès noves 

paraules i adjectius.

-recursos de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC i TAC)

Encara que constin a la web grafia, he volgut fer un llistat més  a l‟abast del/la mestre/a de llocs i  jocs

interessants per a fer servir amb els nens i nenes en el treball de l‟art, de Miró i dels símbols i els colors.

També hi ha alguna proposta per a incloure l‟ús habitual  a l‟aula, de les TIC i  de les TAC.
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1- Recursos elaborats:  ubicats a la caixa per la 

seva utilització directa. Propostes i suggeriments  amb els 

recursos; són per treballar aspectes concrets dins Miró, 

dins l‟art en general o dins l‟eix dels símbols i els colors. 

Alguns es poden utilitzar per sí mateixos, d‟altres, són el 

complement d‟altres suggeriments proposats en les 

diferents àrees.
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Miróia, la titella.

Pot fer-se servir per introduir activitats, la caixa,...

En arribar la caixa a l‟escola descobrim que a dins hi ha la  Miróia.  La titella pot explicar als nens i nenes que n‟hi ha i que se'n 

farà.

La Miróia també ens pot explicar  un conte sobre en Miró o la seva biografia, les seves tècniques o estil

 Amb la Miróia podem  treballar parts del cos a les sessions de psicomotricitat o expressió corporal, realitzant diferents jocs.

 També la Miróia ens permet identificar colors que fa servir Miró i també alguns elements de la seva simbologia, ja que està 

expressament dissenyada per això.

La Miróia també pot ser una viatgera que parla anglès i per tant presenta el vocabulari que volem treballar en anglès, o les 

activitats i jocs proposats.
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Llibret de viatge.

Es troba dins el sarró de la titella.

En el sarró de la titella hi ha un petit llibret.   Es tracta de fer com un memoràndum del recorregut que ha fet la caixa Miróia per 

les diferents escoles.  Caldrà doncs omplir les dades que s‟hi sol·liciten.  Es pot comentar amb els nens i nenes les escoles per 

on ha passat.
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Un tomb per la vida.

Són fotos de diferents èpoques de la vida de Joan Miró.

 En un racó o individualment es tracta d‟ordenar cronològicament les fotos de l‟artista, des de més jove a més gran. I 

comentar-les.

 Es mostren les fotos i s‟intenta relacionar obres que coneixen amb l‟edat de l‟artista  a les diferents fotos.
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Llegim.  

Llibre  amb imatges i  narració de  la vida i obra de l’artista.

 El/la mestre/a el pot aprofitar per anar narrant la vida i obra de l‟artista, prèviament a la presentació de les diapositives o 

posteriorment en alguna sessió de recordatori.

Individualment o per parelles els nens i nenes poden fullejar el llibre i reconèixer paraules o lletres escrites.

 Hi ha una presentació de diapositives al DVD de la caixa Miróia que coincideix amb les pàgines d‟aquest llibre i que està 

narrat oralment
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Puzles imantats:

Joc d’imatges per a completar, realitzats amb material imantat que permet enganxar a la imatge model.

 Cada puzle te una base sencera amb la imatge del quadre i una imatge seccionada de manera irregular per a muntar.

El fet de ser imantat alleugera la dificultat que pogués tenir muntar-los, ja que permet anar sobreposant-lo al model, a la 

vegada que no es mou.  

 Es pot donar un puzle imantat per parelles o petits grups en un començament.

 Un cop muntat els puzles és important tornar-los a posar a la bosseta corresponent, així, el/la mestre/a pot llegir el nom del 

quadre de cada bosseta i els/les nens/es deduir quin és cada quadre.

 Una altra variant pot ser un cop muntats els puzles intentar endevinar o posar el nom als quadres, després comprovar si 

coincideix amb el real.
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Puzles:

Puzles de quadres seccionats en rectangles.

 Es dóna una base seccionada en rectangles per a què, en un primer moment, per parelles o individualment els nens i nenes 

puguin muntar els quadres segons el model donat.

 Posteriorment, també en un racó de parelles de nens/es, es pot fer el puzle sense posar el model a sota, sinó a un costat o a l 

davant (sembla que no, però la perspectiva i  orientació espacial hi participen).  Després un altre pas seria muntar-lo sense cap 

model.

 Amb paper vegetal es poden calcar  els elements més destacats d‟aquestes làmines. 

 Abans, o després de treballar els puzles, ens fixem en els elements més destacats de cada quadre.  Podem fer-ho entre 

tots/es però si volem que els pensin, millor els donem les làmines i, per parelles, les observen, comenten, veuen que hi ha (amb

suport del/la mestre/a si cal).  Podem preguntar quin és l‟element de  cada imatge que més els crida l‟atenció i el raonament de

per què. Els fem reflexionar sobre el fet d‟imaginar tocar els objectes que hi surten, com pensen que podrien ser o què sentirien.
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Muntem i desmuntem quadres.

Seqüència desglossada dels elements d’un quadre.

 per a aquesta activitat  necessitem l‟aparell de les transparències i el canó d‟imatges.  Es tracta de composar el quadre donat; 

de partir dels elements que conformen el tot.  La transparència permet anar sobreposant les imatges fins que al final, amb la

suma de tots els elements n' obtenim el quadre tal com l‟ha fet l‟artista.

 posteriorment, amb aquest o amb d‟altres quadres també força esquemàtics, es pot fer el procés a la inversa, a partir del tot, 

anar destriant els elements que el conformen.

Podem plantejar una activitat de grup, amb un quadre, entre tots anar traient els elements; molt útil per a  aquesta activitat 

seria comptar amb pissarres digital on es pugui anar dibuixant.

Per a aquesta activitat també es poden fer servir les làmines transparents de les plantilles per calcar.
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Llibres de llegir.  

Hi ha 4 llibrets.

 Es poden repartir un per parella, en un racó de 8 nens/es aproximadament i se’ls van mirant, comentant mentre observen, la 

mestra sempre alerta amb el grupet reduït, pot anar fent preguntes Respecte de si els assembla que són quadres o escultures, 

com pensen que poden estar fets.

 “Llegim” el nom de  cada quadre (els nens i nenes posen el dit sota la frase mentre la mestra recita el títol). Ens ajuda a 

conèixer unes quantes obres de l’artista i a veure l’estil en general.

 Amb alguns quadres es pot observar que representen i plantejar hipòtesi sobre el seu possible nom, a partir de la 

representació que hi observen.

 els llibrets estan pensats, també, perquè puguin relacionar el títol (“llegint”) amb la imatge, així es realitza un treball de lectura, 

ja que poden cercar paraules claus que hi ha al títol.
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Plantilles per calcar:

Transparències per  calcar quadres.

Són làmines transparent s d‟alguns quadres molts senzills,  d‟ on es poden treure els elements per tornar-los a muntar (amb la 

màquina de transparències i el canó).

Es proporciona als nens i nenes fulls de transparències i retoladors permanents gruixuts i prims de tots els colors.  Es tracta de 

què, un cop triada la imatge, la calquin, seguint la llargada, amplitud, espais,... Que li marca el model.  En finalitzar tindrà la seva 

rèplica personal del quadre. Estem treballant, aquí, conceptes d‟espai, d‟orientació, grafisme i conceptes matemàtics.
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Titelles de pal:

Tres titelles dels símbols bàsics de Joan Miró.

 es poden presentar , primer,  mitjançant un joc de tacte.  

cada titella es fica en una bossa diferent. Es van passant per la rotllana, de manera, que cada nen/a toca una titella, sense    

veure-la i amb el compromís de no dir  res.  Després  se‟n parla de com era tot allò que hem anat tocant, si pensem que era 

el mateix el de les tres bosses (que per a guiar-se millor poden tenir colors diferents).  Amb les descripcions cal arribar a    

deduir  que són els símbols de Miró.

 es pot fer la representació d‟algun conte on els personatges són aquests tres símbols.
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Escultures al carrer. 

Imatges d’escultures en exteriors

 Mostrem les imatges d‟algunes escultures que en Joan Miró ha realitzat al carrer, en podem parlar  com estan fetes, a on, a 

qui les dedica l‟artista,.quins simbolismes fa servir i els colors, a quines ciutats,.....

 Podem  fer escultures  entre un grupet petit de nens i nenes amb objectes de rebuig de l‟entorn i després posar-li un nom. Cal 

que facin un treball cooperatiu de tria de materials , de col·locació dels mateixos, de nom de l‟obra .

 Pensem a qui  o a què volem dedicar una escultura, fem un llistat de coses, objectes representatius que hi podríem ficar, com 

ens agrada, estèticament que estiguin col·locats i ho fem entre tots o fent tres grups de la classe i per tant tres treballs diferents 

independents .

Mirem de cercar els símbols de Miró en les escultures i els fem adonar del volum vers les figures planes dels quadres.
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Joc del dau:

Tauler, fitxes i daus per jugar

Les normes del joc coincideixen amb les pròpies del joc de taula de L‟Oca.  Es tracta de llençar el dau per poder anar 

avançant, depenent de la casella on caigui caldrà verbalitzar uns rodolins fets amb els símbols. Guanya qui primer arribi al final.

 es poden adaptar o modificar les normes segons els nens i nenes vagin progressant en el domini del joc.  Per exemple 

pensant ells/elles els rodolins fets amb el nom dels diferents símbols, que quan  la fitxa cau en un lloc  o símbol determinat  ha 

de retrocedir, etc.
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El saquet:

Quadres i el seu nom

Es pot fer individual o en parelles, bàsicament amb nens i nenes que comencen a identificar paraules escrites, a partir de les 

quals i, per eliminació, poden anar trobant el nom de les imatges proporcionades.

Joc de descriure les imatges dels quadres i tractar d‟identificar de quin es tracta de tots els cartronets que tenim a sobre de la 

taula.
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Capsa de cordes

Cordes i cordills, cintes i vetes de diferents llargades, mides i colors.

 en aquesta capsa trobem una representació de línies de diferents colors, amplades i llargades.  Hi ha que són obertes i 

d‟altres tancades.  Es dóna la capsa a un grupet de nens i nenes, en un treball de racó, i ells/elles les hi van traient i les van 

col·locant, classificant, comparant,... Estableixen converses respecte dels atributs del material de dins de la capsa.

Es recomana que prèviament s‟hagi treballat d‟una manera vivenciada, amb el cos i en l‟espai a l‟aula o a les sessions 

dedicades al treball psicomotriu; per al /a la nen/a serà més entenedora la posterior manipulació.

Amb plastilina de diferents colors poden  fer línies segons pautes donades o de manera lliure i que després expliquin els 

atributs propis.

En un quadre de l‟artista poden fer una cerca de línies, identificar-les, descriure els atributs propis de cada línia, repassar el 

camí amb el dit, fer-ne deduccions de com i perquè  les fa servir l‟artista en cada una de les imatges mostrades,...
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Mil i una lluna

Capseta plena de llunes  de diferents formes i colors.

 En aquesta capsa trobem una un munt de llunes estretes de quadres de Miró.  Són els seus símbols d‟ocells, de tocar el cel i 

alhora la terra.  En un principi les poden anar col·locant sobre la taula per comparar-les, agrupar-les segons característiques que 

després cal que expliquin al/a la mestre/a.  Els podem demanar quina els/les agrada més, perquè (per la forma, pel color o per 

que els recorda a alguna cosa).

Se‟ls proporciona un full dina-3 gruixut a tots els nens i nenes de la taula o racó de les llunes i les posen de silueta a sobre i 

repassen el contorn, pot ser directament amb retoladors de colors, o amb llapis i després repassar i omplir amb ceres toves.

Les llunes repassades i que queden dibuixades en el full din-a 3, les retallen o punxen.  Després les pinten del mateix color per 

l‟altra banda.  Poden col·locar-se per les finestres de l‟aula perquè quedi decorada per dins i per fora.

Una altra opció és fer mòbils per penjar del sostre de l‟aula o del passadís:  cada nen tria la lluna que més li agradi i amb

filferro es poden fer dos o tres.

Cada nen /a podria fer el seu propi mòbil per endur-se a casa amb les llunes que els han sobrat. També hi ha unes pincetes 

transparents que permeten enganxar fotos  i formar l‟estructura lliurement, per tant cada nen podria tenir-ne una.
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Làmines de quadres.

Imatges d’alguns quadres de l’artista.

Es presenten làmines en mida DIN-A 4 .  Serveixen per a observar-les, parlar-ne , reflexionar sobre  els símbols, els colors, 

les tècniques,... que ens pot mostrar el quadre,.

 Triar cada un quin li agrada més justificant  el raonament de l‟elecció.

Podem fer hipòtesis de com ha plasmat (tècniques emprades), l‟artista els diferents elements que conformen cada quadre, 

l‟estil dels mateixos.  Podem establir similitud entre ells.

 Podem comptar els diferents símbols, elements, colors que hi trobem,...
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Un quadre transparent:

Símbols i colors per a muntar un quadre.

En aquest sobre hi ha diferents elements  (llunes, estrelles, sols)  i fons de colors per a què cada nen/a o per parelles composi 

un quadre, l‟expliqui i li posi un nom.  Es pot fotografiar la composició de cada nen/a per després comparar que amb els 

mateixos elements,per triar ,és possible que no en surti cap igual.

Amb mig grup es poden repartir els elements  i  amb l‟aparell de les transparències i el canó, entre tots anar formant un quadre

que podem veure en gran com queda.
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Cosidors de símbols:

Símbols mironians per a cosir el contorn.

 en un racó  es presenten els cosidors de símbols.  Els diferents nens i nenes poden anar canviant-los a mida que els van fent. 

S‟ha posat cinta de plàstic per facilitar la precisió en l‟exercici motriu.
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Pas a pas:

Fitxes de seqüenciació de quadres

 es tracta de què els nens i nenes, individualment o per parelles, ordenin les seqüències.  Es treballa molt l‟atenció  per 

determinar quin element es va afegint en cada  targeta fins a obtenir la imatge final.

En els nens i nenes que tenen alguna dificultat en el procés, perquè hi ha masses targetes, aquest es pot simplificar en tres o 

quatre i després es poden anar afegint a mida que l‟interioritzen.
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Joc de memòria:

Parelles de targetes

Cal posar del revés totes les targetes a la taula en ordre aleatori.  Es tracta d‟anar girant dues a cada torn i si fan parelles

retirar-les i si no són iguales, tornar-les a col·locar en el mateix lloc per a poder memoritzar-lo per al següent torn.

Amb aquestes targetes també es pot jugar a cartes, a “robar”; l‟objectiu seria també fer parelles.
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Paraules per muntar:

Paraules descompostes en lletres

 Es pot fer un treball previ de les paraules (comptar lletres, quines són llargues i quines curtes, primera lletra,…)

Posteriorment es dona una paraula per nen/a del racó, treuen les lletres del velcro i les han d‟ordenar per composar les 

paraules.

Un cop superat el pas anterior, es poden donar els diferents cartrons buits, sense lletres i les lletres de  totes les paraules 

barrejades.  Han de fer més esforç d‟atenció per a localitzar-les, pensar,... Però el fet de què les lletres de cada paraula són d‟un 

color diferent també els ajuda.

En un full poden després copiar les paraules trobades i fer-ne el dibuix.

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
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Com es diu:

El nom de l’artista

Són les lletres que composen el nom i el cognom de l‟artista.  Es tracta de  sobre posar les lletres per a muntar-lo. És molt 

senzill, només es tracta d‟un reforç més a l‟hora de conèixer les lletres i el nom de l‟artista.

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
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Títols d’obres:

El nom d’algunes obres.

Es presenten els títols d‟algunes obres (coincideixen amb les làmines de quadres).  Són frases desmuntades en dues parts.  

Alguns nens i nenes ho poden fer amb les làmines al davant i trobar les frases comparant-les amb les de les làmines.

D‟altres , pot ser poden , amb una mica d‟ajut, ordenar els títols i després comprovar-ho buscant les làmines.

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
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Explorem litografies

Quatre models de litografies

Es parla de la diferència que hi ha entre litografia i quadre.

Es poden cercar els elements, símbols, propis de l‟artista, quans hi ha, es pot pensar alguna interpretació,...

Es poden calcar en un full de transparència amb un retolador negre permanent.  L‟acció de calcar pot ser per a elements solts 

(estrelles, línies, llunes,...) , per a una secció o per a tota la imatge.

A sobre de la imatge plastificada, amb retoladors (que després es renten amb tovalloletes humides) es poden pintar lliurement 

les litografies (amb els colors mironians, és clar), quedarà molt vistós.

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
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Cotons de colors:

Boles de llana de diferents colors i mides

Són boles toves de diferents mides que simbolitzen els colors.  Podem plantejar sèries, de colors, de mides,...

En algunes obres de Miró hi ha taques rodones petites. Podríem anar buscant-les i trobar la bola de cotó que és igual.

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
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Estrelles de totes menes:

Estrelles mironianes

En aquesta capseta trobem diferents  tipus, mides, formes d‟estrelles, tretes de les obres de Joan Miró.  Es tractaria 

primerament,  que els nens i nenes les manipulin i en treguin conclusions en comparar-les, de  les característiques.

 poden fer agrupacions: per colors, per formes, per quantitat de punxes, per ser plenes o de traç,...

 donades les imatges d‟algunes obres on sabem que surten estrelles, poden  fer un treball de localització.

 poden servir de  silueta per a repassar el contorn i que quedin plasmades les diferents formes en un full.

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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Es tracta de trobar les diferències (elements que falten) en una de les imatges.  És un joc d‟atenció i recerca que es pot fer 

individualment o per parelles.

Posteriorment o paral·lelament a la recerca, es fa un llistat dels elements que hi falten.

Amb retoladors, que després es poden esborrar amb tovalloleta humida, poden dibuixar els elements en el lloc que els 

correspondria anar-hi.

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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Són imatges en fulls per a  transparències.  Aquestes imatges han sortit en altres recursos, resultaran conegudes per als nens 

i nenes. Poden servir per a projectar-les amb el canó al terra o a la paret, amb el suport d‟un paper d‟embalar blanc ,i, en una

mida gran, els nens i nenes, en grups, poden anar reproduint, amb témperes, brotxes, pinzells, dits,... Les obres presentades

que són de traços molt bàsics.

Permet fer un estudi de línies i símbols entre tots/es.

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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En el dvd presentat hi ha tot el recull d‟activitats, fotos, propostes, recursos,... Que s‟han treballat i desenvolupat en aquesta 

caixa Miróia.

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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2- Altres Suggeriments i propostes per a dur a terme 

a les diferents àrees d‟educació infantil en la vessant de l‟art, així 

com en el marc dels símbols i els colors de Joan Miró.

a -descoberta d‟un mateix i dels/de les altres

b -descoberta de l‟entorn

c -comunicació i llenguatges

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

Els suggeriments que segueixen han estat ubicats a les diferents  àrees d‟educació infantil. La 

globalitat de l‟educació i del desenvolupament dels infants fa que alguns suggeriments i recursos 

es treballin potenciant objectius i capacitats des de les diferents àrees connexionades entre sí.  Per 

això, en aquesta presentació podem trobar propostes que tan aviat podrien col·locar a una o altra 

àrea.  Les hem de veure, les propostes, amb una mirada global, malgrat que la trobem en un àrea 

hem de saber que té vincles directes amb les altres.



a- Descoberta d’un mateix i dels/de les 

altres.

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



a- Recursos, propostes i suggeriments per  treballar a 

psicomotricitat o llenguatge corporal.

Trobarem a la graella un seguit de propostes i suggeriments 

per a treballar  el cos, el moviment, les expressions i també 

l‟auto coneixement a través del treball de llenguatge corporal, a 

la sala de psicomotricitat, però també en qualsevol altre moment, 

completant altres propostes.

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

Les activitats descrites són per fer a la sala de psicomotricitat; però  també poden treballar-se  conjuntament amb 

música, o que es poden realitzar a l‟aula, en rotllana. La millor manera d‟entendre l‟espai, d‟orientar-se i 

organitzar-se en ell és interioritzar-lo; per això esdevé necessària la vivència i l‟experimentació directa amb els 

elements que el conformen.



Llenguatge corporal, psicomotricitat:

L‟espai i els camins -per la sala de motricitat pintem línies  (camins) de diferents colors, de diferents llargades, de diferents 

amplituds, rectes, corbes,...  Aquestes línies han de permetre que els nens puguin caminar per sobre i 

fer algunes passes . Entorn a aquests camins es poden suggerir diferents jocs i consignes diverses.

-posant un camí de cons o de cadires, els nens i nenes passen segons diferents consignes (fent ziga-

zaga, rectes, fent espirals,...) es pot realitzar amb diferents posicions de la marxa, fent equilibris,....

-els proporcionem cintes, cordes, robes estretes i llargues,... E en petits grupets han de formar camins 

diferents per on després aniran passant tots/es i  verbalitzant com és aquest camí.

-a l‟aula de psicomotricitat,  però en els passadissos de l‟escola i a l‟aula, s‟enganxen camins i 

sanefes amb cel·lo de colors. Aquests  camins es poden recórrer  amb cotxes, amb ninots fent que 

caminen, passejant el cotxet de les nines,...

Les línies -les característiques de les línies les van assolint a mida que les van interioritzant amb la pràctica 

directa. Amb guixos de colors poden pintar  línies diferentes pel terra  o a la pissarra i després 

verbalitzar les característiques..

-en paper d‟embalar molt gran, amb brotxes, pinzell de diferents mides,... per grups fan línies de 

diferents característiques, que es poden creuar i, per tant, formar regions,...

-els cossos poden ser línies, podem treballar amb les parts del nostre  cos individualment o també en 

petits grups.

Grafisme -posterior a l'experimentació en l‟espai, els nens i nenes repassen  primer amb el dit, després amb 

llapis i posteriorment, si s‟escau, amb retoladors de colors.  Els plantejarem grafismes del tipus que 

han experimentat a  les sessions de psicomotricitat i expressió corporal.

-donada la imatge d‟un quadre, cerquen les línies i les repassen.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
Miró, els símbols i els colors. Picasso, 
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Llenguatge corporal, psicomotricitat:

Jocs amb  els colors -A cada nen/a se li proporciona algun distintiu de colors primaris, blanc i negre.  Es pot fer que 

quedin grupets de quantitats semblants per a cada color.  Aquesta activitat o jo, va bé fer-la amb tot 

el grup-classe (poden haver-hi dos adults) per tenir més possibilitat d‟agrupacions i combinacions.  

Mentre els nens i nenes passegen per la sala (pot ser amb alguna música), el/la mestre/a va dient 

un color i cal que els/les que porten el distintiu corresponent es concentrin al mig.  Es verbalitza el 

color, es compta quants nens/es hi ha que el duguin,... Així amb tots els colors.

-Posteriorment o en altra sessió , també amb tot el grup, es treballaran els colors secundaris.

Cada nen/a pot portar un tros de paper de seda (o distintiu) amb els colors primaris, com abans, 

però aquest cop la /el mestra/e  anomenarà un color secundari (de resultes de barrejar dos colors), 

així que  els nens i nenes han de buscar una parella que els permeti  aconseguir-lo (per ex. Si l‟adult 

diu taronja, un nen o nena que tingui el groc, ha d‟aparellar-se amb algú/na que tingui vermell).

-En una altra sessió es poden pintar les mans dels nens i nenes amb colors primaris, blanc o negre.  

La consigna serà que  han d‟aparellar-se i donar una mà a algun nen o nena que tingui un altre color 

diferent del seu; freguen les mans i es fixen i verbalitzen quin color resulta.  El mateix amb l‟altra mà.

Juguem amb cintes i 

cordes

-A la sala  de psicomotricitat es proporcionen cordes de cotó de diferents colors, cintes, llaços,... Tot 

aquest material, de diferents llargades i de diferents materials i gruixos es deixen al mig de la sala,

n‟han d‟haver-hi moltes per a què cada grup en pugui agafar suficients per a  comparar-les. Es deixa 

espontaneïtat per a què els grups de nens i nenes juguin amb elles, experimentin, les col·loquin pel 

terra, comprovin les característiques de cada una,etc

-Posteriorment, els grupets en rotllanes, amb les cordes com  les hagin col·locat, expliquen que han 

fet amb elles, quina els ha agradat més o menys de fer servir, perquè, quines són les 

característiques d‟aquesta,...

-Un cop acabat el joc espontani o en una altra sessió amb cordes, el/la mestre/a dóna pautes per a 

treballar: crear línies tancades, rectes, corbes, molt llargues, espirals,... Després  es pot caminar per 

sobre de les cordes, seguint els camins que tracen. 

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
Miró, els símbols i els colors. Picasso, 
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b- Descoberta de l’entorn.

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

L‟entorn és el  lloc  que ens proporciona les experiències , la comunicació i l‟intercanvi.  És a partir de l‟entorn i del 

que observem, comparem, classifiquem, ordenem, etc  que integrem coneixements i habilitats per a ampliar-los 

progressivament.  En totes les activitats, en tots els suggeriments i propostes hi ha implícit l‟entorn, el medi ,que, 

si és ric en recursos i hi posem en pràctica les habilitats, ens proporcionarà la possibilitat d‟avançar i d‟engrandir –

les aconseguint ser capaços de.... El llenguatge matemàtic està molt pressent en la descoberta de l‟entorn.



L’entorn:

Sortida a la Fundació Miró -la data es planteja segons la programació per a desenvolupar el projecte.  Pot ser és millor a 

començaments del segons trimestre per tenir pel davant temps per a dedicar-li.

-la proposta seria fer una visita lliure, no guiada, ja que aquesta última porta per llocs i 

quadres  que sovint no responen al plantejament que ens hem des de l‟escola i no passa pels 

llocs que realment es vol passar.  El fet de fer-la lliurement implica una mica de coneixement 

previ del museu per part del/la mestre/a.  La proposta seria començar pel Tapís de la 

fundació i seure una estoneta amb els nens i nenes al davant per parlar-ne. Posteriorment 

passar a la sala on hi ha el Monument a la dona, és una escultura, es pot passar pel davant i 

pel darrera, mostra simbologia mironiana (llunes i també la simbologia de la panxa i les 

dones). D‟aquí anar per pujar al pis de dalt, veure  la reproducció de l‟escultura La defénse.  

En el pis de dalt seleccionem obres més representatives del que volem treballar, no cal parar  

a tot  arreu  i parlar de tot.  Al terrat hi ha escultures molt curioses fetes amb objectes de 

rebuig.

Mapa conceptual de la classe A la classe va molt bé anar elaborant el mapa conceptual del projecte; el plantejament és 

diferent segons el/la mestre/a: fer-lo prèviament per anar-lo  seguint com  índex,  anar-lo fent 

amb els nens i nenes a mida que es progressa en el projecte , i/o  fer-lo al final com a cloenda 

del què s‟ha après.  

Busquem objectes per la classe 

amb els colors de Miró

Es poden fer jocs per a conscienciar-nos de quins són els colors que més fa servir Miró.  

També es poden fer  pots transparents amb objectes que els portin que siguin d‟aquests 

colors ,...

Buscar  línies als objectes i 

mobiliari, al pati, al  carrer

Podem cercar línies, en el mobiliari, en el terra, en les finestres, en les persones,... Sempre 

seguint-les amb el dit o la mà per a traçar  la trajectòria de la línia.

Aquesta mateixa activitat es pot fer al pati, al carrer,...

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
Miró, els símbols i els colors. Picasso, 
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L’entorn:

Les dones A la vida de Joan Miró tenen molta importància les dones, tant la seva mare, com la seva 

germana i, posteriorment la seva dona i la seva filla.  Ell les atorga un paper destacat a les seves 

obres, al seu simbolisme.  Aquest simbolisme, el podem localitzar, amb els nens i nenes, a la 

zona abdominal dels personatges, figures i escultures. Acostuma a destacar amb un forat, amb 

una forma d‟ou  buida, amb  un espai més  ple, Hi ha moltes obres mironianes que donen un 

paper protagonista a les dones, que  les fan un homenatge.  Podem fer-ne converses al 

respecte, perquè pensem que Miró les troba importants, perquè les dones de la nostra vida 

(mares, àvies, mestres, germanes,...) són importants per a nosaltres,... El paper  de mare que té 

la dona ,...)

-després es pot fer un retrat realista i un abstracte de la dona que cadascú hagi triat que és 

important i pot posar-hi el nom.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
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Propostes per a l’aula:
Els colors, els símbols, formen part de l’entorn.  Són part del lloc on vivim, on treballem i on juguem, explorar-lo ens 

porta a coneix-se'l, ens aporta aprenentatges  i a estimar-lo, respectar-lo. Els colors i els símbols ens porten a 

experiències subjectives i individuals; cada subjecte pot interpretar un mateix entorn amb lectures diferents.

Racó de treball: línies -Amb cintes, vetes, llaços de diferents mides, jugar, comparar-los, ... Després les enganxen 

en un full din-a 3 de manera que estiguin obertes o tancades. Aquest racó pot ser posterior 

al treball realitzat a la sala de psicomotricitat.

Racó de treball:Fem colors -Amb papers de seda o cel·lofana, de colors primaris, els nens i nenes  experimenten 

sobreposant-los a veure que passa (obtenen colors secundaris). Ho poden veure molt bé 

sobre una superfície transparent com el vidre de les finestres o la porta de l‟aula. Després 

poden enganxar-los en un full blanc per a tenir-ne constància.

-Posar aigua en un got transparent de vidre.  Es tracta de  “netejar-hi” els pinzells tacats de 

pintura, primer d‟un color primari, per exemple el vermell i després d‟un altre, per exemple 

el groc i l‟aigua es tornarà taronja, i així successivament.

-Posar aigua en diferents got s de vidre  transparents i de boca ampla.  Tenim tires de 

paper Pinotxo  preparades de diferents colors. Tirem una tira de cada color a cada got.  

L‟aigua quedarà del color del paper que hi hem llençat.  Després podem fer barreges de 

colors primaris per a obtenir-ne de secundaris.

Racó de treball: grafisme -Lliurement en un full din-a 3, amb colors i retoladors de diferents gruixos, tracen línies de 

totes les menes que coneixen (obertes, tancades, rectes, corbes, amples, estretes,...) 

després les han de descriure a l‟adult.

-Una altra exercici podria ser repassar  línies ja donades per la mestra/pel mestre, de 

diferents característiques; ells/elles han de saber quin retolador o color han de fer servir 

perquè els surti del mateix gruix.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
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c- Comunicació i llenguatges.

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



c.1- Suggeriments i propostes per a treballar  el

llenguatge plàstic:

Trobarem suggeriments i propostes es que plantegen el 

coneixement i l‟aplicació de diferents tècniques plàstiques, 

però també el suggeriment d‟activitats on el llenguatge 

plàstic sigui el vehicle d‟expressió de missatges i 

vivències.

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

El llenguatge plàstic l‟hem d‟entendre com  una eina per a expressar el que aprenem i , sobre tot, el que sentim.  

L‟art dóna aquesta possibilitat de fer sortir de  dins nostre , conscient o inconscientment, les nostres emocions, els 

nostres sentiments, els desitjos, les relacions, tot.  Però la seva màgia, les seves possibilitats, van més enllà; ens 

proporciona eines per a poder fer-ho.  L‟expressió visual i artística, en molts moments necessita de 

l‟espontaneïtat per a ser realment un llenguatge que comunica, però com  tot llenguatge, necessita d‟un mitjà, 

d‟un vehicle que hem de dominar per poder transmetre, de moltes maneres, tot allò que volem.  Així el mitjà de 

l‟expressió artística són les tècniques, les eines; és amb el coneixement d‟aquestes que podrem transmetre cada 

cop més amb un estil propi (un llenguatge propi) que els/les altres puguin entendre i

interpretar. Els dos aspectes són importants i complementaris: la tècnica i l‟expressió.



Llenguatge plàstic:

Les sessions de llenguatge o expressió plàstica poden estar musicades  ambientalment, sobre tot quan es 

tracta de treballs individualitzats, els permet més concentrar-se en escoltar la música  i  la part plàstica surt 

més espontània.

Els colors, les línies, els 

espais

-aquí podem fer diferents exercicis senzills a partir dels colors primaris i l‟obtenció dels secundaris a 

partir de la barreja.

-podem fer jocs de barrejar tèmperes,  amb les mans, amb pinzells,...plasmant o no en paper.

-donem alguna consigna per a fer línies, amb brotxes i pinzells en un full din-a 3 (només 5 línies, ha

d‟haver-hi de  diferents característiques i algunes s‟han de creuar per formar espais tancats.

-omplir amb ceres toves de diferents colors els espais tancats que han sorgits.  A cada nen/a li 

quedarà amb trets semblants però cadascú serà diferent i original.

-aquesta activitat es pot fer també a sobre d‟una planxa de metacrilat, si volem una mida gran o a 

sobre d‟un full de transparències si enfoquem un treball individual. Hem de recordar que perquè la 

pintura enganxi  és millor posar-li una mica de sabó de rentaplats o una mica de cola.

Ceràmica És una vessant no tan explotada en l‟obra de Miró, però que resulta interessant fer algun treballet  

amb els nens i nenes.  Hem de saber que els infants tenen encara poca pràctica de treball amb 

l‟argila i però va molt bé en el treball de la prensió digital i manual.  Prèviament els mostrem treball de 

ceràmica que ha fet en Miró; poden basar-se en fer els símbols, o escultures o plaques amb gravats 

de símbols,...  Interessant fer-ho en petits grups per a poder ajudar-los d‟una manera tranquil·la i els 

pugui resultar una activitat planera.

Aquí es poden introduir gravats i textures (amb llapis, punxó, pintes, draps, pilotes de punxes,...)

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
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Llenguatge plàstic:

La superfície i el volum -poden entendre el concepte a partir dels quadres (superfície) i l‟escultura (el volum). Podem fer un 

exercici per a treballar les línies (límits), les superfícies (regions) i els volums (objectes).  Podem 

partir del volum, d‟una escultura de Joan Miró, per exemple la dona i l‟ocell i fer-la amb plastilina . 

Està en volum perquè la puc agafar, puc veure-la pel davant i per darrera, ocupa un espai,... Són 

frases que poden anar sorgint per a treballar aquest concepte. 

Després podem dibuixar amb ceres toves i pintar, la mateixa escultura, en un full de dibuix.  

Segurament sorgiran frases com “no la podem agafar”, és plana”, pel darrere no hi és,... És la 

representació de la realitat, de l‟espai.

Per últim, amb un llapis dibuixen el contorn de l‟escultura, sense omplir-hi per dins pintant: només 

hi ha línies obertes i tancades, rectes i corbes,...

Escultures amb objectes de 

rebuig i d‟altres

-podem fer dues propostes  per a fer escultures amb objectes de rebuig:

a. Recollir objectes diferents de l‟entorn, que no serveixin, per a fer lliurement escultures.

podem col·locar a l‟aula un recipient on puguem i posar-hi elements que pensem ens poden servir 

( tubs de paper de wc, coberts,  fustetes, capses, filferros, rellotges,...) enganxar-los i fer una 

creació en petit grup.

b.  Pensar una escultura de Joan Miró i reproduir-la amb elements de rebuig o reciclats.

podem fer la dona i l‟ocell amb rul·los de cartró (paper de wc i paper de cuina), podem reproduir 

la defénse amb tubs de paper de wc, pilotes, gots de plàstic, tubs,i el que se‟ns acudeixi.

c. Triem una escultura de Miró, i mirem de com podem trobar elements a l‟entorn que puguem fer

servir en la seva reproducció.

El tapís -proporcionem a cada nen/a xarxa rígida de plàstic (de la que es posa als balcons) amb els forats 

de mida mitjana.  Cada nen/a pot tenir un tros quadrat de 25cm x25cm. Necessitem unes agulles 

de cosir gruixudes (de plàstic, les vénen en bosses a l‟abacus).  També necessitem llanes 

gruixudes i sense gaire borrissol.  Les llanes  cal que siguin dels colors mironians.  Segurament cal 

que se‟ls ajudi amb la llana i l‟agulla, però poden cosir lliurement, sense cap pauta; quan se‟ls 

acaba un color els proporcionem un altre.  Això va bé fer-ho en un racó, amb pocs nens i nenes.

En finalitzar el treball, el/la mestre/a els enganxa per a fer un tapís mural

gran, cosint els tapissos individuals de les dues classes de p4.

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
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Llenguatge plàstic:

Les diferents tècniques -En un paper d‟embalar molt gran, situat al terra de l‟aula, mostrem i practiquem  diferents tècniques 

que feia servir Joan Miró. (estaria bé protegir els peus dels nens i nenes amb bosses de plàstic).

Haurem de comptar amb recipients, brotxes, escombres, draps, esponges, xeringues, gibrells...

Es tractaria, per grupets  (taules o racons) anar fregant, tirant, escombrant, abocant,... Pintures sobre 

el paper.

-Aquest mateix exercici es pot  realitzar amb el paper posat en vertical, enganxat en una paret, 

aleshores s‟afegeix una altra tècnica: els regalims.

El nostre quadre -Sobre una fusta de material DM o conglomerat, gran, (d‟un metre per un metre com a mínim; també 

pot ser rectangular) farem entre tots i totes el nostre quadre.

L‟elaboració d‟un quadre porta un treball previ, durant i posterior.  Prèviament al començament del 

quadre, hauríem de fer, tots/es plegats/des,  un llistat dels estris que necessitem, quins colors de 

pintura farem servir, quins elements (línies, punts,petjades,...) hi volem posar.

Encara que sigui més complicat que per grupets, el quadre, que és de tots i totes, va bé fer-lo tots i 

totes junts.  Podem fer una rotllana, asseguts a les cadires, al voltant de les taules posades juntes al 

mig, on hi posem la fusta i les estris.  Els nens i nenes podem anar observant què fan els companys i 

companyes i també anar pensant què  hi faran i quins estris necessitaran.  Poden anar sortint de dos 

en dos a fer-ho.

Quan entre tots i totes es considera que ja  s‟ha acabat  la composició del quadre, el deixem aixecar. 

Després, o en una altra sessió, podem fer una conversa del procés i del resultat, així com dels 

elements i colors que hi ha resultat. Finalment li hem de posar un nom i penjar-lo en alguna paret de 

l‟escola per a exhibir-lo.

Tocar per pintar Igual que Alexandre Galí ensenyava a Miró,  podem realitzar dues activitats que sorgeixen de la 

informació que dóna el tacte i no la vista.  Es tracta que els nens i nenes, amb els ulls tapats toquin 

algun objecte (reconeixible per a ells/elles) i després, intentar  representar-la, amb llapis o amb  

pintura (aquest podria ser un segon pas) en un full. En acabar els mostren 

l‟objecte que han tocat.

Una altra sessió es pot el mateix, tocar un objecte senzill, i després intentar 

reproduir-lo amb plastilina o fang. En acabar els mostren l‟objecte que 

han tocat.

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
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c.2. Propostes pel llenguatge musical.

Hi ha algunes propostes per a treballar a música; algunes  són 

directament relacionades també amb anglès o amb llenguatge 

corporal, per tant, es pot fer un plantejament global a l‟hora de 

treballar.

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

Es tracta de fer servir la música per a relacionar i identificar, vivenciar estats d’ànim, sentiments i emocions, 

experiències, vivències, llocs,... i així també poder-los expressar a nivell plàstic. Algunes d’aquestes activitats es 

poden realitzar conjuntament amb la persona que faci les sessions de llenguatge corporal o psicomotricitat.  
També cal la coordinació amb la persona d’anglès per a algunes activitats i amb la persona tutora del grup.

Les músiques proposades en els diferents suggeriments, són substituïbles per qualsevol altra música que pugui 

ajudar els nens i nenes a sentir-la com a font d‟inspiració en el moment de fer les creacions plàstiques.



Llenguatge musical:

Etapes de Miró Es poden buscar músiques que identifiquin les diferents etapes de la vida de Miró (per a 

relacionar-les amb les seves etapes artístiques.

Expressió corporal Fem la tria de música que ens permeti representar   a l‟espai ,amb el cos i cintes diverses, el 

moviment, les formes de les línies.  Amb les cintes agafades d‟una punta de la mà ens 

desplacem, sentint la música, movent la mà, amunt i a vall, fent girs, etc i observant la trajectòria 

que fa la cinta, per tot l‟espai.

Camins de música Es pot fer una activitat, amb ceres toves o amb retoladors que representi en un full DIN-A3 els 

camins i variacions i bucles , pujades i baixades de la música que senten. El resultat seran 

línies de tota mena.

Pinto la música Amb músiques de les diferents etapes de la vida de l‟artista, podem fer una sessió de inspiració 

plàstica.  Fem una reflexió sobre què pensem, que ens explica la música que sentim,  ens 

agrada o no,...

Amb pintura tèmpera pintem (de manera abstracta) sobre un full de dibuix DIN-A3 allò que ens 

inspira la música que escoltem.

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
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Llenguatge musical:

Cançons Hi ha moltes cançons  infantils que parlen dels colors; doncs les podem incloure o tenir al racó de 

música de la classe.

Altres cançons La cançó de “Camins”, sopa de cabra, 2001 de l‟àlbum “Plou i fa sol”, la podem fer servir  mentre 

caminem per camins traçats al terra amb cel·lo, roba, cintes,... O quan  fem “volar” cintes i 

marquem trajectòries a l‟aire.

Representació Amb la cançó, per exemple del grup “sopa de cabra”, camins, de 2001 de l‟àlbum “Plou i fa sol”, es 

pot muntar una representació amb els nens i nenes.  Es pot fer amb mig grup i l‟altre mig grup ho 

podrà fer amb una altra música.

En aquesta  cançó es fa referència als camins, que poden ser les línies, pel terra, les cintes que 

porten a les mans,... També fa referència al cel, les estrelles i el sol, símbols mironians.

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
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c.3. Propostes pel llenguatge matemàtic.

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

El llenguatge matemàtic, com  habilitat a potenciar i com a eina a utilitzar per a observar, raonar, experimentar, 

contrastar,etc  queda palès en moltes de les activitats i propostes realitzades en el  projecte, com a eina per  

aconseguir altres fites i així contribuir en el desenvolupament d‟aquesta capacitat en els infants.. 



Llenguatge matemàtic:
El llenguatge matemàtic esdevé una eina d’exploració i comunicació amb el món; és a través del tanteig, de 

les deduccions i raonaments elaborats pels nens i nenes amb la interacció amb el seu entorn que es forma el 

pensament i s’elaboren els aprenentatges.  El llenguatge matemàtic és tal, perquè és una manera de 

comunicar-se interactivament amb l’entorn però, a partir del nou currículum d’educació infantil, s’inclou com 

una eina que permet l’exploració del món i que immers en tot allò que fem (quantifiquem, explorem , 

comparem, agrupem, comprovem, etc) ens proporciona la capacitat d’anàlisi, deducció, generalització i 

ampliació dels coneixements i informacions.

Dit això, podrem comprovar que aquest llenguatge, aquesta eina d’exploració del món, la utilitzem i la 

potenciem a moltes de les activitats i propostes d’aquest projecte.

Trobar diferències Comparant  imatges de quadres de l‟artista els nens i nenes necessiten d‟una gran atenció i 

per a identificar alguns elements dins d‟un tot.

Trobar elements comuns Comparar quadres que són diferents per a trobar elements comuns entre ells.

Trobar elements concrets Es dóna una llista de símbols que han de trobar en un quadre i encerclar-los (estrelles, sols, 

llunes, pels de personatges, dones,...En les imatges plastificades es pot encerclar amb 

retolador permanent , que després s‟esborra amb una goma normal, o amb retolador normal 

que després es renta amb tovalloletes humides.

Del tot al res A partir d‟un quadre de l‟artista l‟anem  “desmuntant” , fent una descomposició dels elements 

que l‟integren fins que no hi ha res. Així podem veure i observar tot el que compon un quadre i 

fins i tot pensar en què vol expressar l‟artista amb cada un d‟aquells elements. Podem comptar 

els passos de composició del quadre a partir d‟aquest desglossament dels elements que el 

conformen.

Del no res al tot Podem fer el procés a la inversa que en la proposta anterior. Podem plantejar que  volem fer 

un quadre concret de l‟artista i pensar com ell ha anat afegint diferents elements i símbols, és a 

dir , ha anat fent una composició, fins que al final obté l‟obra que té un significat global a partir 

de tot el que ell hi ha anat afegint.
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
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Llenguatge matemàtic:

Les línies Cal treballar les diferents característiques de les línies, tant a la sala de psicomotricitat 

(propostes) o a l‟aula.  Cal treballar els conceptes de llargada, d‟amplitud, d‟obertes o 

tancades, rectes o corbes, paral·leles i secants (que es creuen),....

Poden fer “xurros” amb plastilina a la superfície de la taula, amb cintes i cordes,...

Fem sèries de lògica Amb els símbols propis de les obres de Miró podem fer sèries que han de completar (amb 

llunes, sols, estrelles,...) amb dibuixos, amb gomets o amb cartronets.

Agrupacions  quantitatives i 

qualitatives

Donat un criteri o consigna a seguir, fan agrupacions (per colors, per línies, formes,...).

També poden fer agrupacions lliurement i després.

Conceptes matemàtics que es 

van treballant a les diferents 

activitats

Comptar (numeració i càlcul),  figura fons, nocions espacials,  ple i buit,  regions, volum,  

figures geomètriques, els colors,, producte cartesià, orientació i organització en l‟espai,...

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
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c.4. Propostes pel llenguatge verbal.

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

Aquest llenguatge queda implícit en totes les propostes i suggeriments, ja que tos els aspectes que inclou 

(expressió, comprensió, lectura, escriptura,etc) es potencien en la majoria d‟activitats i de propostes, ja sigui com 

a eina per a aconseguir altres objectius o bé com a finalitat en sí mateixa.



Llenguatge verbal:
Lectura i escriptura -Tots els cartronets i recursos de la caixa Miróia estan elaborats en lletra de pal per contribuir 

en el treball de la lectura i escriptura que ja es fa a la classe.

-Es presenten cartronets paraules per a relacionar amb les imatges, la qual cosa necessita 

d‟una identificació i una comprensió per part dels nens i nenes del  text , a més a més del 

treball previ de reconeixement de les lletres,  comparar-les amb les que ja coneixen, amb els 

noms, el propi i el dels companys i companyes

-Està molt bé fer llistes: de materials que fa servir als quadres. Es poden fer entre tots/es.

-Converses orals per anar recordant i introduint aspectes relacionats amb la vida i amb l‟obra 

de l‟artista.

-Cal aprofitar totes les situacions possibles per a potenciar la lectura i l‟escriptura dels nens i 

nenes, completant  observacions de quadres amb l‟escriptura del què hi veuen, escriure 

conclusions que hem parlat a les converses,...

-escriure, ordenar, composar, dictar, reconèixer paraules, ... dels títols de les obres.

Rodolins , poemes i històries .Podem iniciar-nos en la creació de rodolins a partir dels símbols i els colors de les obres de 

Miró (ex. A sobre del barret  hi ha el sol vermell).  També a partir d‟un quadre que ja haguem 

treballat força. (ex. La libèl·lula ha volat i en el camp s‟ha posat).

.el mateix amb poemes curts, tenint presents tots els elements que formen un quadre o 

escultura.

. A partir d‟un quadre també ens podem iniciar  en la descripció, però també en la imaginació 

per a crear una història que pot o no, explicar un quadre: (ex. la dona del barret bonic a sortir 

a passejar,....) (ex. Hi havia una libèl·lula que estava volant pel prat i de sobte...).

Després la mestra ho pot escriure i narrar-lo vàries vegades.  

Atenció, descripció i memòria -A partir  de l‟obra autoretrat, 1968, en petit grup l‟han d‟observar, adonar-se  dels detalls 

senzills que Miró fa servir per a representar-se a sí mateix.  Aquesta obra és ideal perquè és 

molt esquemàtica i té símbols  que fa servir l‟artista per a representar personatges (3 pèls, un 

peu o dos tocant el terra, les panxes, la forma arrodonida dels ulls,...) la descripció ens porta a 

entendre que ens vol explicar l‟artista.

Un joc posterior de memòria podria ser intentar reproduir la imatge sense mirar el model.

Després es pot fer amb quadres un xic més complexes com podria ser “dona amb barret 

bonic”. o d‟altres semblants. 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
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Llenguatge verbal:

Identificació de lletres en 

un text

Cal aprofitar tots els textos escrits en aquest projecte per a utilitzar-los en l‟aprenentatge de la 

lectura i l‟ escriptura Tots han d‟anar en lletra de pal, ha de començar a haver-hi consciència  de 

frase (els títols de les obres els ajuden). També hem de continuar la tasca de cercar lletres, picar 

síl·labes,...   

Important que copiïn molts títols i paraules i que els “llegeixin” seguint primer amb el dit, veient les 

paraules que formen les frases (són molt útils per a  aquesta tasca els títols  de les obres).

Memòria -Joc de memòria: Mostrar un quadre durant un minut  a un nen o nena, després l‟amaguen i ha de 

recordar i verbalitzar les característiques i elements de la imatge. Aquí a més a més treballem 

vocabulari precís del tema.

-Amb els quadres es pot fer un joc, tipus Vips, on  es passen les imatges de diferents obres 

anomenant el nom; si es fa sovint, seran els nens i nenes, aviat, 

qui els anomenaran, pel títol

Converses La parla i amb ella el saber i voler expressar-se davant dels altres i fer-ho seguint unes normes 

consensuades en el grup.  El fet de saber escoltar, respectar i interpretar el que diuen els altres és 

quelcom important.

El llenguatge oral es fa servir molt a totes les activitats proposades; és una manera de potenciar no 

només la llengua vehicular de l‟escola, el català, sinó també de mostrar els pensaments i 

coneixements, i la informació que assolim en el procés d‟ensenyament aprenentatge.  L‟expressió 

oral ajuda a estructurar els pensament i els coneixements i a exterioritzar  el que saben d‟allò que 

treballem.  Per això és molt important 

comptar-hi en tot moment.  

Amb les converses aprenen a dialogar; el diàleg  és  la manifestació d‟allò que interioritzem i sabem 

respecte del tema que es tracta.

A les rotllanes de converses i, amb el diàleg com a eina, contribuïm al

desenvolupament de les habilitats de pensament (recerca, 

Conceptualització i anàlisi i raonament (del  llibre Tot pensant de la

Irene de Puig i l‟Angèlica Sàtiro, que és de filosofia 3-18)).

Amb les converses es treballa molt vocabulari així com la comprensió i l‟expressió oral.

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
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c.5- Recursos , propostes i  suggeriments per  treballar 

l‟anglès.

Recursos per  fer servir a les sessions  en anglès dintre de la 

proposta del treball dels símbols i els colors, de l‟art i de l‟artista 

Joan Miró.  

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

La persona especialista d‟anglès pot fer servir qualsevol recurs de la caixa Miróia per a treballar els aspectes 

d‟anglès del currículum d‟educació infantil.  

A continuació hi ha un seguit de propostes d‟activitats a realitzar a les sessions d‟anglès paral·lelament al 

desenvolupament del projecte “Miró, els símbols i els colors” a l‟aula ordinària; es tracta, només, de petites idees 

que de ben segur l‟especialista d‟anglès sap fer-les grans i aprofitar-les al màxim.  Algunes d‟aquestes propostes 

cal fer-les en col·laboració amb la resta d‟especialistes.



English:

-titella Miróia

-sarró amb la foto de l‟artista

-La titella Miróia es presenta  als nens i nenes.  Obre el sarró i hi té una foto

de Joan Miró; explica als nens qui és i què fa, en anglès.

-Promoure l‟atenció i la motivació vers el tema treballat.  Aprofitar l‟efecte

sorpresa i  motivador del material de la caixa.

-Recordar les estructures d‟identitat i presentació   “I am ...” “She is...” etc

-Vocabulary: BOX, MARIONETTE, ARTIST, PAINTER, PICTURE, COLOURS, etc

Memory Joc de memòria on cal verbalitzar el nom de la imatge de les fitxes que s‟aixequen i es pot 

aprofitar per comptar (one, en aixecar la primera, two, en aixecar la segona) (hi ha un sobre 

a la Caixa Miróia i està explicat a l „apartat d‟aquesta presentació que en fa referència). El 

mateix que es fa servir en català, pot ser aprofitat per a english.

Jclick

(elaborat per Lourdes Martín 

Herrero, autora d‟aquest projecte)

Es pot utilitzar per parelles o individualment, al racó de l‟ordinador de l‟aula, de l‟aula 

d‟anglès o de l‟aula d‟informàtica. Es treballa vocabulari i associació. Es treballen en anglès 

els símbols i els colors, l‟eix d‟aquest projecte.

Search the elements of the

pictures

Amb les imatges de quadres que sabem que tenen elements i nom molt esquemàtics, 

podem treballar el vocabulari  a partir de l‟observació i de trobar a la imatges creus, núvols, 

peus, mans, cadires,...   Search the cloud. Search the hand, etc

The title of the pictures Fent servir imatges de la caixa Miróia de diferents quadres,  la mestra o mestre d‟anglès pot 

anomenar el títol en aquesta llengua.  Fora bo, fossin obres on s ‟anomenés clarament els 

seus elements en anglès.

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
1



English:

Actions Cada nen/a tria un color per pintar en  un full donat. Individualment han de repetir de forma 

oral  : I paint  with the   orange color. (per exemple)  i així amb tots els colors. 

Game of colors  Jugar a tocar colors segons les ordres donades; per exemple : Pol touch the  green object. 

The  woman .... Barregem imatges de diferents  on  la dona sigui un element protagonista i per tant formi part 

del títol.  Per exemple “La dona i l‟ocell”, “la dona amb barret bonic”, “dona en la nit”,... I 

anomenar-los : “The woman and the bird”, “the woman  with the beautiful  hat , “ Woman in 

the night”.

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
2



c.6- Propostes  relacionades amb l‟àmbit de les TIC i de les 

TAC.

Encara que constin a la web grafia, he volgut fer un llistat més  a 

l‟abast del/la mestre/a de llocs i  jocs interessants per a fer servir 

amb els nens i nenes en el treball de l‟art, de Tàpies i de les 

textures i els materials de l‟entorn.  També hi ha alguna proposta 

metodològica per a incloure l‟ús habitual  a l‟aula, de les TIC i de 

les TAC.

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

A la  web grafia ja s‟ha fet un llistat de recursos tic i tac que s‟han trobat ,a la xarxa, bàsicament al 

web de la xtec i a l‟edu365.  Es tracta de jocs  que podem utilitzar al racó d‟ordinadors de l‟aula 

d‟anglès, com a racons d‟ordinadors a l‟aula ordinària, per treball dirigit en petit grup, com a webs 

de consulta amb els nens i nens, de consulta dels/de les mestres que ens podem proporcionar 

idees interessants,etc

Tots els recursos i propostes d‟aquesta secció es poden emmarcar dins d‟algun dels apartats o 

àrees contemplades amb la caixa Miróia,descoberta d‟un mateix i dels altres, descoberta de 

l‟entorn i la comunicació i el llenguatge (llengua anglesa, musical, llenguatge plàstic, llenguatge 

matemàtic,etc)

Els recursos informàtics i audiovisuals per a la informació i comunicació  no 

pretenen més que això: ser un vehicle d‟utilització normalitzada en l‟assoliment 

d‟habilitats i consecució de capacitats relacionades amb aquest projecte.



Tic i tac:

Power point: 

“Joan Miró, els símbols i els 

colors” (1)

autora Lourdes Martín 

Herrero

Power point que fa un recorregut per la vida i obra de l‟artista.  

Activitats que podem fer amb ell:

•Passar-lo a forma de presentació de l‟artista, millor amb el canó, a la classe o aula 

d‟audiovisuals.

•Fent lectura i buscant paraules conegudes.  Per torns els nens i nenes poden encerclar amb el 

ratolí (amb l‟opció que permet el pps) paraules de diferents pàgines que li marqui la mestra/el 

mestre.

•En el racó de l‟ordinador, alguns nens  i nenes el podem anar seguint en petit grup.

Power Point.”Joan Miró”. (2) Power point que fa un recorregut per les tècniques els materials i els suports més representatius 

de l‟artista en la seva obra.

•Passar-lo amb el canó a la classe. No té un temps automàtic posat de manera que el/la mestre/a 

sigui qui el controli a partir de les incursions i aclariments que  vagi fent al llarg de la presentació.

•Serveix per explicar quins  materials de base feia servir en Tàpies (les matèries), amb quins 

materials s‟expressava a  sobre, quines tècniques feia servir,etc to amb alguna obra d‟exemple.

DVD sobre la vida i  obra de 

Joan Miró
En el catàleg de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona es poden trobar diferents 

títols de DVD sobre la vida i/o obra de Joan Miró.  Es pot consultar per Internet i demanar-ho en 

préstec.

També a la fundació Miró de Barcelona vénen  DVDs sobre diferents aspectes de la vida i de 

l‟obra de l‟artista.

Creació d‟un Bloc 
Es pot crear un bloc de la classe (si no se‟n té) per anar fent un treball en grup o individualment, 

on poder exposar treballs fets, on els nens i nenes escriguin alguna paraula o insertin un treball 

plàstic  fet , a la web de  la Xtec o amb word press es pot fer un de manera molt senzilla, es pot  

publicar a la xarxa o mantenir-lo com a ús intern.

Processador de text Escriure llistes fetes en diferents activitats dels suggeriments i propostes.

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
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Tic i tac:

Presentació de fotos i vídeos Mentre treballen en algun treball plàstic se‟ls pot filmar i després es pot penjar al bloc creat o 

simplement tornar-se a veure a l‟aula com s‟expressaven mentre treballaven en alguna obra. 

Programes de dibuix  

l‟ordinador. 

Programa KID PIX DELUXE

Programa UNA MÀ DE 

CONTES

Paint

Amb qualsevol dels programes coneguts per dibuixar a l‟ordinador, es pot treballar l‟art de 

dibuixar elements de l‟entorn, de manera esquemàtica.  Després les podem imprimir.

El programa KID PIX DELUXE permet fer imatges molt divertides i sense ser un volum real, té 

efectes que afavoreixen un treball del relleu i el volum.

El programa UNA MÀ DE CONTES que trobem a la xtec permet treballar amb materials de 

rebuig i amb diferents textures de manera virtual; està molt bé i permet força creativitat als 

nens i nenes fent servir els diferents recursos que ofereix.

Amb el Paint, o semblants, es poden fer  línies de característiques diferents i també treballar 

les regions en color,...

Pissarres  digitals interactives Si en el centre n‟hi ha es poden fer servir en explicacions dels/de les mestres, també per veure 

DVD i fotos, per a realitzar algunes activitats d‟una manera més participativa amb l‟ordinador 

per part de tots o molts alumnes.  Hi ha molts jocs a l‟edu365, xtec, Jclic,... Que poden fer, a 

més a més dels proposats per la mestra (fer lletres i repassar-les, dibuixos, ...) 

Power point Interactiu, és un joc sobre els colors en anglès.

També hi ha un joc que es diu the colours box, en format poewer point per a fer dictats  dels 

colors, per a reforçar i autoavaluar el vocabulari treballat  dels colors.

Jclic -Hi ha el tres Jclic‟s creats per l‟autora (Lourdes Martín Herrero): Joan Miró, els símbols i els 

colors(1) , Joan Miró, els símbols i els colors (2) i en anglès Joan Miró, the symbols and the

colours

A més a més als Jclic de la xtec hi ha 2 jocs de Joan Miró i dels colors.

Audio El conte que han inventat a partir d‟un quadre, es reparteix per frases i expressions entre tots 

els nens i nenes.  Enregistrem les frases amb els micròfons de l‟ordinador de l‟aula i amb la 

imatge del quadre de fons haurem creat un conte que podem escoltar.

Aquí també entraria els recurs del dictat (the colours box)

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
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