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

1- Recursos elaborats:  

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

concrets dins Picasso, dins l’art en general o dins els sentiments i les emocions. 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 Picàssia.

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

Trobarem una graella amb un seguit de propostes i suggeriments per a treballar  les expressions i emocions i també l’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    
Les  obres de l’artista, llocs on ha viscut, les seves relacions amb el món ens proporcionaran aspectes d’aquesta àrea, d’una 

manera global. 

c -comunicació i llenguatges
-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 per a expressar els sentiment i les emocions.

-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.

-llenguatge matemàtic

Aquest llenguatge immers en tots els aprenentatges des  d’el raonament, l’exploració i l’observació.

-llenguatge verbal

A partir de  les activitats proposades pels materials i de la seva ampliació a l’aula.

-llengua anglesa

A l’English Box hi ha recursos per  fer servir a les sessions  en anglès dintre de la proposta del treball de les emocions i els 

sentiments, de l’art i de l’artista Pablo Picasso.  També per treballar les parts de la cara.

-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 Picasso i de les emocions i 

els sentiments.  

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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Picàssia, la titella.

Pot fer-se servir per introduir activitats o com per a simbolitzar situacions de manifestacions 

d’emocions i sentiments.

En arribar la caixa a l’escola descobrim que a dins hi ha la Picàssia.  La titella pot explicar als nens i nenes que n’hi ha i que 

s’en farà.

La Picàssia també ens pot explicar el conte “El somni de Picasso” (nomenat a la bibliografia).

En determinats moments que es treballen els sentiments pot  ser la iniciadora de les activitats, cada dia es pot sentir diferent

(alegre, trista,...) o explicar “d’algú que coneix” per donar peu a diferents activitats i jocs per parlar dels sentiments i les emocions 

dels nens i nenes o de petits conflictes que puguin donar-se a l’aula.

Vetlla per la caixa en forma de cor “On et porti el cor...”i pot ser l’encarregada de llegir els missatges que hi posen els 

nens i nenes.

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

accions d’activitats diverses,etc presentat a l’english box.
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Llibret de viatge.

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 Picàssia 

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 Pablo Picasso.

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

 Es mostren les fotos i s’intenta relacionar obres que coneixen amb l’edat de l’artista  a lesdiferents fotos.

 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 practicar la lectura, localitzant paraules en lletra lligada i 

reconeixent les de lletra de pal.

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

narrat oralment
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On el cor et porti...

Ens pot ajudar a saber, des de la nostra posició d’adult,  postures davant la resolució de 

conflictes, a detectar actituds, sentiments,... positius i negatius que esdevenen de les relacions entre els/les 

nens/es i la convivència a l’escola.

 Fem una activitat de rotllana on els nens i nenes puguin verbalitzar  “M’agrada...” contextualitzat en dinàmiques i situacions 

que es donen entre els  infants.

 Allò que han pensat es pot escriure en un paper i ficar-ho a la caixa del cor, per després llegir-los.

Els nens i nenes escriuen desitjos (contextualitzats a l’aula i als companys i companyes)  “Desitjo...”.  Els fiquen a la caixa del 

cor per a llegir-lo.

 Un cop se sap el funcionament es pot tenir una caixa de cor fixa a on els infants hi puguin ficar desitjos, el que li agradaria que 

passés amb una situació donada, i, passat uns dies, llegir-los a la rotllana i parlar-ne entre tots/es.
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El circ. 

Joc de memòria.  Es tracta de trobar les parelles iguales. El tema és el circ, 

en plena època rosa de l’artista. Es presenten cartronets amb el nom dels quadres per  poder 

Realitzar pràctiques de lectura i escriptura.

 Identificar els quadres.   Si no ha hagut un treball previ sobre els quadres relacionats amb el circ, la mestra/el mestre va 

mostrant els quadres i dient el nom a més a més de descriure’ls per a relacionar-lo.

 Es reparteixen tots els cartronets entre els nens i les nenes de la classe i el/la mestre/a va descrivint els quadres i  dient els

títols a partir dels quals han de descobrir qui el té.

 Es pot jugar  al joc de memòria (trobar les parelles).

 Es pot jugar a cartes en dues modalitats: fent parelles a partir de demanar al del costat si té la que correspon a un nom de 

quadre en concret o també agafant del mig per anar  fent  parelles.

 Amb el complement dels rètols dels noms dels quadres en lletra lligada i en lletra de pal, es poden muntar  un racó) de lectura: 

cal  trobar el cartronet on diu el títol del quadre i relacionar-lo.  Un cop fet això es pot completar l’activitat copiant alguns títols en 

un full o llibreta.

 Un altre racó: Col·locat un joc d’imatges sobre la taula un/a nen/a diu el títol i un altre ha de ser ràpid a assenyalar-lo.  Si entre 

tots consideren que falla, passa el torn a un/a altre/a.  Si l’encerta, ara és ell/a l’encarregat/da d’anomenar el títol i un altre de 

buscar-lo.

 Es pot  treballar el tema del circ a psicomotricitat (equilibris, salts, etc).

 Si el treball de Picasso coincideix amb el carnaval, també és un tema aprofitable per a la disfressa.
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Endevina, endevineta... 

Sobres amb endevinalla i cartronets amb la solució.

 Racó de les endevinalles. En petit grup han de llegir les endevinalles dels sobres i trobar-ne el cartró corresponent amb la 

solució.

 També es pot fer a nivell de tot el grup, el/la mestre/a llegeix les endevinalles i els nens i nenes han d’endevinar de quin 

quadre es tracta de tots els cartronests d’imatges que estan exposats a la pissarra.

 Un altra activitat pot ser que a partir de les imatges dels quadres pensem, entre tots,  algun altre enunciat d’endevinalla.
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El  Guitarrot.

Trencaclosques.

 Per parelles o individualment, es tracta de composar el puzle i gual que el model donat.

 Una altra possibilitat és tenir peces de cartolina amb les parts que es diferencien al guitarrot i muntar-lo com una escultura, 

enganxant-les amb cola blanca o enganxall de silicona calenta.
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Llibres de relació.  

Es tracta de relacionar el nom del quadre 

amb la imatge del mateix.  El llibre té fulls independents, de les imatges i dels títols.  Hi ha 5 llibres.

Un racó en el que puguin funcionar  Individualment o per parelles  amb cada un dels llibres.  Van passant els fulls d’una banda 

i de l’altra per trobar-ne la relació.  Han de llegir el títol per poder relacionar-lo. 

 Es pot fer més dirigit, on el/la mestre/a  anomeni el nom del quadre i han de buscar quin és, o mostrant la imatge els nens i

nenes han de buscar el títol; també llegit el títol buscar la imatge.

 Aquests llibres també es poden aprofitar  per anomenar les èpoques del quadres.
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Colom de la Pau.

Fulls plastificats per calcar..9

 En rotllana parlar del significat de la Pau, en contraposició a la guerra. Després verbalitzem desitjos envers la Pau al món fent 

servir estructures verbals com “M’adradaria...”, “Jo desitjo...”  . El/la mestre/a ha de tenir la precaució d’anotar  èl que van dioent 

els nens i nenes per a fer-lo servir en activitats posteriors.

 A la sessió de grafisme es pot analitzar la simplicitat del traç del colom. Posteriorment, en un full transparent a sobre es pot

calcar el colom amb retoladors permanents i escriure la paraula pau a sota.

 Es dóna a cada nen/a un colom fotocopiat en full de transparència i cada un el pinta amb “divermàgic” blanc i quan estigui sec 

se li posa l’ull amb negre.  Un cop sec del tot i desenganxat de la transparència es pot penjar a la finestra de la classe tot 

verbalitzant el desig expressat a la sessió de la rotllana.

 Es pot fer coincidir les converses i treballs del colom de la pau amb les dates internacionals que hi tenen a veure i que es 

poden celebrar a nivell d’escola. (consultar calendari, jocs,...  a Internet.
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Com ho veus?. 

Ulleres i Plàstics transparents de color rosa i blau.

 Asseguts en una rotllana plantegem que Picasso feia servir, com molts altres artistes, els colors per a plasmar el seu estat 

d’ànim a lesseves obres. Recordem com ho feia Picasso. Cadascú pensa quin és el color que més li agrada aleshores els 

proposem que quan estiguem tristos, el primer que hem de fer és recordar-nos del color que més en agrada i veure-ho d’aquest 

color. (el/la mestre/a anota quin color li agrada a cada nen/a).

 Asseguts a la rotllana repartim les ulleres i els plàstics proporcionats a  la caixa Picàssia.  Anem combinant el veure a través 

del blau i del rosa i expliquem que sentim, com ho veiem? 

 Donat uns quadres de l’artista els mirem amb els plàstics rosa i els plàstics blau i expressem com ho veiem.

 Tenint presents els colors expressats pels nens i nenes anteriorment, es proporcionen tires de paper de cel·lofana del color 

que han dit i es mira a través d’ ell. Es tindrà guardat a la bosseta dels sentiments i les emocions de cada nen/a (explicat en una 

altra fitxa de recursos).
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Plats animats.

Fotos de plats de ceràmica amb cares.

 Es tracta  de tenir models de plats que va crear l’artista en l’època de creació de ceràmica.  Són fotos de plats que tenen 

cares (en Picasso també en va fer alguns d’altres temes). Podem observar: les tècniques (gravat , pintat o enganxat),també les 

expressions de la cara.

 A psicomotricitat es treballen les cares, què expressen i com ho expressen.  Ens mirem al mirall mostran a la cara els 

diferents sentiments i emocions i, molt important, ens toquem la cara, les línies i la forma de les expressions.  També podem 

tocar la cara dels altres.  En acabar el dibuix donem un full amb un cercle gran al mig (representant el que serà el plat) i dibuixen 

cares. Poden fer proves en diferents fulls fins que trobin la que més els agrada.

 Activitat molt maca que requereix diverses sessions: és l’elaboració d’un plat per cada nen/a. En grup reduït . Fóra bo que 

prèviament es pensés la tècnica a fer, (gravat, pintat,enganxat o un combinat... ) ja que només la pintura s’aplica quan el fang ja 

està sec. Amb pasta de modelar o fang caldria fer una bola i amassar-la amb un corró fort de fusta.  Un cop tenim la placa de 

fang feta es posa un plat de plàstic de motllo per la forma i es deixa assecar sense treure’l del motllo A la següent sessió, un cop 

el fang està sec, es pot pintar.
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Escultures. 

Exemples d’escultures que representen postura estàtica i dinàmica.

 A les sessions de psicomotricitat es poden plantejar  jocs diferents que tenen a veure amb les posicions estàtiques i 

dinàmiques del cos. (prèviament s’han mostrat les escultures model):

- jes posa música i van desplaçant-se per la sala, quan s’atura la música han de mantenir-se quiets però representant el

moviment que realitzaven.

-també amb música han de bellugar tot el cos mentre la senten, excepte els peus que han de romandre enganxats a terra. 

Quan para la música els també paren quedant-se mostrant amb el cos quiet el moviment que feien.  El/la mestre/a els farà una 

foto de la seva postura.

-joc tradicional de les estàtues .

 Treballar les diferents posicions que ofereixen les quatres escultures presentades: de genolls, asseguda, dreta en moviment, 

dreta estàtica.

 Amb la foto feta a la sessió de psicomotricitat, el/la mestra individualment amb cada nen/a, mira les línies externes del cos, 

que marquen el moviment. La mestra li pot repassar amb una línia de retolador i ells/elles retallen obtenint escultures semblants 

al model de la caixa. Se’n pot fer una exposició.
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Les senyoretes d’Avinyó. 

Trencaclosques.

 Es fa un treball previ, explicant la seva rellevància i ens serveix per introduir l’etapa del cubisme.  Amb la imatge del quadre 

present, a la rotllana fem una anàlisi de les formes, de les línies, dels colors que fa servir l’artista, de l’expressió i trets de les 

cares,...

 Dos puzles o trencaclosques, seccionats de manera diferent.  Es tracta de representar d’alguna manera el cubisme i donar 

rellevància aquest quadre que marca l’inici d’una època per a Picasso. Cada un dels puzles es pot fer  entre dos o tres nens/es.
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Guerra i Pau. 

Quadres que representen la guerra i quadres que representen la pau.

 un cop endinsats en l’època on Picasso treballa aquests aspectes, poden parlar del significat de la guerra, de la pau, (ampliar

el tema tot el que es cregui oportú). Després podem reflexionar sobre els sentiments i les emocions que pensem provoquen una 

guerra i la pau (comparant amb situacions tan quotidianes com barallar-se o bona relació amb els/les companys/es).

 Es mostren els quadre “Guerra” i el quadre “Pau” i, sense dir el nom per part del/de la mestre/a entre tots intentem esbrinar 

quin pot ser quin a través de l’anàlisi dels trets de cada quadre (colors i traços, que fan els personatges, com són les cares i

moviments dels personatges,...)

 Es fa el mateix amb el quadre “Guernica”; el presentem i expliquem  una mica els fets en els quals està basat. Mirem els 

personatges, que fan, que manifesten amb les cares i gestos, elements simbòlics que hi trobem, colors,... El comparem amb el 

quadre “L’alegria de viure” per constatar l’estat `’ànim de l’artista i com ho reflexa.

 Amb tots quatre quadres es pot fer un treball molt maco de comparar-los i reflexionar.
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Cares a ratlles.

Cares fetes per l’artista amb traços molt esquemàtics.

 Es presenten les cares i es planteja una activitat com a novetat, “-què pensem que és això? D’aquí sortiran reflexions fetes 

pels nens i nenes del que són, com estan fetes, que mostren,...

 Si ens mirem bé les 6 cares veurem que expressen sentiments  (alegria, enuig, por,  tristesa, sorpresa, amor). Podem jugar a 

veure si endevinem entre tots/es quin sentiment o emoció ens mostra cada una d’elles. A partir d’aquí analitzar  com ens 

n’adonem, què és el que ens ho fa distingir de les altres.

 A les sessions de grafisme es pot fer un grup per cada imatge de cara a ratlles i entre tots/es el que formen cada un dels 

grups anar destriant els traços i formes geomètriques que ens presenten les cares, per adonar-nos de com amb línies senzilles 

podem arribar a representar i simbolitzar el que volem o el que sentim. Es pot fer primer repassant amb el dit els elements 

independents que hi trobem i després en un full, amb retoladors de colors posar-los per separat.

Posteriorment es poden passar les cares per tots els grups fins que tothom n’hagi analitzat totes.

 Parlem de com són els traços (oberts, tancats, rectes,corbats,... Els comparem amb els que practiquem a les sessions de 

grafisme.

A cada nen/a se li dóna un full i hi ha de representar amb els traços que vulgui una cara, i explicar quins sentiment ens vol 

mostrar.
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Petons  i  abraçades. 

Imatges dels quadres que porten aquests noms, respectivament.

 A la rotllana parlem de les imatges, de què suggereixen, quin nom se’ls podria posar,... Parlem de quan acostumem a fer 

petons i abraçades, de què sentim quan ho fem, si ens agrada fer petons i abraçades, si ens agrada que ens en facin...

 Joc a l’aula o a la sala de psicomotricitat: mentre sona la música ens fem una abraçada amb algú/na company/nya, en acabar

la música, voltem per a cercar-ne un/a altre/a.  

 A la rotllana passem una cadena de petons: fem  un petó al que tenim al costat i expliquem que li hem volgut transmetre amb 

el petó, així fins que acabi la rotllana.

 Per la sala de psicomotricitat posem una música agradable i els nens i nenes han de mirar la consigna del/la mestre/a: si 

ensenya la imatge dels petons s’han de fer petons amb tots/es els/les que es trobi, quan canvia la imatge del quadre  es tracta 

d’anar-se abraçant.
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Les expressions de les cares. 

Imatges de quadres amb cares molt diferents.

 Adonar-se de les diferents tècniques d’expressió que té l’artista per a expressar cares, que a la seva vegades ens volem 

comunicar quelcom. Comparem diferents imatges de cares  i veiem que ens indiquen els ulls, els gestos de la cara, els colors 

que fa servir l’artista, el tipus de traç.

 Entre tots posem nom de sentiments a les cares de les imatges.  Expliquem situacions, viscudes o no, que podríem relacionar 

amb les cares i manifestem com ens sentim davant de les circunstàncies  concretes explicades.

 Aquests retrats i autoretrats ens serveixen també per a treballar què és un retrat, que és un autoretrat, i els diferents estils i 

tècniques com ho fa l’artista.

 Intentem mostrar amb la cara els gestos que hi ha a algunes imatges seleccionades expressant quin sentiment o emoció ens 

indica.

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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Els millors desitjos. 

Imatges de flors i coloms.

 Imatges de traços molt senzills però molt suggerents cap a un missatge dolç, de pau, de solidaritat, ... Podríemdiferenciar dos

blocs, els que representen les flors i els que tenen coloms i altres elements, també els podem diferenciar pel tipus de traç, en 

color i només amb llapis.

 Amb la imatge del quadre “El ram” reflexionem sobre el que pot representar, que vol dir quan alguna persona et regala un ram 

de flors, què vol dir quan regales un ram de flors a alguna persona, com et sents en una o altra situació.

 Amb un ram de flors (pot ser de flors seques que dura més) podem  simbolitzar els millors desitjos cap a algun/a company/a o 

manifestar-li algun sentiment positiu mentre es fa el gest d’entregar-li el ram de flors. Posteriorment es poden pintar rams amb

tèmperes o aquarel·les. També es pot fer  una rotllana  i un/a li passa el ram a un altr/a i li verbalitza “et desitjo...” aleshores 

aquest/a  després d’agrair-li (gràcies, petó,...) s’aixeca i ha de fer el mateix amb un altre nen/a fins que s’acabi la ronda.

 Les imatges  que mostren els símbols de les mans i els coloms evoquen sentiments de solidaritat, amistat, pau, tranquil·litat, 

benestar.... Es pot reflexionar sobre aquests aspectes en una o diferents sessions.

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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Làmines de quadres.

Es presenten làmines en mida DIN-A 4 .  Serveixen per a observar-les, parlar-ne , reflexionar sobre l’època, les cares dels 

personatges pintats, l’expressió, trobar-ne diferències i similituds,etc

Hi ha les frases per ordenar que són els títols d’aquests quadres; un cop ordenades es poden relacionar.

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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Mirall.

Aquest mirall serveix com a recurs en les activitats o jocs plantejats sobre la cara i com expressem les emocions i els 

sentiments amb la cara.  Podem demanar-los que es mirin mentre expressen alguna en concret.

 e pot fer servir tan a les sessions de l’aula ordinària com a les d’anglès o de llenguatge corporal.

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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Titelles de pal.

Es presenten dues titelles de pal, una contenta i l’altra enrabiada, enfadada.  Es poden fer servir en diferents jocs on  els nens i 

nenes poden utilitzar-les per expressar, de manera simbòlica el seu estat d’ànim en un moment donat.

 A la rotllana es fa el joc de verbalitzar l’estat d’ànim, com se senten; que el puguin expressar d’una manera simbòlica i sigui 

més fàcil per aquells nens i nenes que els costa més. L’estructura per a expressar-se pot ser “Avui em sento contenta perquè...”

o “Avui em sento enfadat perquè...”

Es poden tenir més titelles a la classe i fer-ne un petit racó on hi vagin diferents nens i nenes i puguin jugar amb elles e 

manera espontània; el que li toca la que està alegre tindrà aquest rol en el joc i l’enfadat haurà de simbolitzar situacions amb

aquest estat d’ànim.  Es poden fer titelles de més estats d’ànim per tenir a la classe.

 Cada nen/a fa les seves titelles i li posa l’estat d’ànim que vulgui  mostrar en aquell moment.  Es poden fer en un full, a partir 

d’un cercle  que representi la cara o es pot fer amb els smarticons, amb el word ,a l’ordinador.

 Per a les sessions d’anglès també es poden fer servir per a verbalitzar en anglès “I m happy”, “I not happy”, “I 

angry”, “I not angry”,...

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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Capseta de les emocions.

Conté rètols amb els noms de diferents sentiments i emocions.  Cada nen/a agafar un cartronet i pot explicar situacions o 

representar amb la cara allò que hi diu.

 Cadascú dibuixa una cara o carota representant el sentiment o emoció corresponent.  Prèviament ho representen ells/elles 

davant el mirall.

Per parelles, amb dues titelles o ninots es pot representar  el sentiment o emoció que li hagi tocat a cadascú i interpretar un 

petit diàleg.

Poden complementar també treballs amb els quadres, tractar de posar l’etiqueta que correspon a l’estat d’ànim dels 

personatges representats als quadres.

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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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 la de les emocions i els sentiments.

a -descoberta d’un mateix i dels i 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  les expressions i emocions 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, i també n’hi ha algunes a complementar amb anglès, ja que hi ha propostes a l’apartat d’anglès que 

inclouen la descoberta d’un mateix i dels altres i l’autoconeixement.  També en trobem d’altres que es poden 

realitzar a l’aula, en rotllana.



Llenguatge corporal, psicomotricitat:

Mirall -les expressions de la cara davant el mirall de la sala mostrant les diferents emocions bàsiques.

Joc “qui és?” -joc “Qui és?”: amb els ulls tapats, es toca la cara d’un nen o nena i s’ha d’anar verbalitzant les parts 

que es toquen i finalment endevinar de qui es tracta.

Expressem amb la cara -jocs d’expressions amb la cara: estirar i treballar la musculatura de la cara a través de ganyotes que 

expressin de manera exagerada diferents sentiments i emocions.

Joc de les estàtues -Jugar a agafar-se els uns als altres.  Para un nen o nena i ha d’agafar a un/a altre/a per a salvar-se.  

Els altres es converteixen en estàtues per salvar-se fins que els salva algú/na.

-Una altra modalitat pot ser que quan el que para agafa a un nen o nena, aquest es queda en forma 

d’estàtua o escultura, fins que tots/totes els que juguen han estat agafats.

Escultures amb i sense moviment Expliquem la diferència entre escultures dinàmiques i escultures estàtiques. Anem fent primer 

escultures estàtiques (que no representen moviment amb el cos) i després escultures dinàmiques 

(representen algun moviment amb el cos) però sense desenganxar els peus del terra, és la resta del 

cos que expressa el moviment.

Els podem mostrar les imatges de les escultures de Picasso que hi ha a la caixa Picàssia.

Escultures de paper Triem una escultura dinàmica i una d’estàtica, els estirem en horitzontal sobre paper d’embalar i 

repassem amb cera la silueta.  La retallem i la pengem a la sala.

Posteriorment, cada nen pensa una escultura que vol representar, la fa amb el cos, davant el mirall; 

després la realitza sobre cartolina blanca, mida Din-A5 (millor per la rigidesa, per poder aguantar-se 

dreta l’escultura).  Un cop pintada amb ceres, es retalla tota la silueta, deixant un tros a sota que 

serveix, com en els models, per aguantar-la dreta. 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 corporal, psicomotricitat:

Tot el cos s’expressa Podem  fer el joc de les escultures però de manera que  expressem amb tot el cos els 

diferents sentiments i emocions treballades.  Podem fer un treball previ d’anar posant 

música que els identifiqui, o verbalitzant la mestre/el mestre.  

Després podem fer una altra part del joc en què algun nen/a amb el cos expressa un 

sentiment o emoció i els altres l’han d’identificar.

Quan donem la consigna del sentiment o emoció a expressar amb el cos, hem de parar i 

fer-los reflexionar sobre  els indicadors que marca el cos (per exemple, si estan enfadats 

segur que noten força, suor a les mans, la cara arrugada, molta força (tensió) al cap,...  Si 

estem contents tenim moltes ganes de riure, la boca està relaxada, les mans també, tenim 

ganes de saltar, d’abraçar,...  Si el que sentim és tristor, no tenim força al cos, els braços 

els notem caiguts, també la boca, tenim ganes de plorar,...) Això els proporciona pistes per 

autocontrolar i comunicar les emocions i els sentiments.

El dau de les cares Amb el dau de les cares podem jugar a llençar-lo, endevinar que ens expressa i cada nen

ho representa amb la seva cara.

A vegades em sento... Demanem als nens i nenes que mostrin  cara d’alegria i cara de tristesa, els fem una foto 

amb cada una de les situacions. (si volem podem fer  també amb altres sentiments i 

emocions treballades).

Aquestes fotos ens poden servir per fer  diferents activitats:

-per verbalitzar, amb la foto a la mà: “em sento content/a per que...” “em sento trist/a per 

que ....”

-la retallen i l’enganxen en full de color rosa o blau relacionant-ho amb l’alegria i la 

tristesa..  Després es poden col·locar en un mural a la classe o vestíbul.                                              

Els colors de  les emocions Reflexionem sobre com veiem, sentim les coses segons sigui el nostre estat d’ànim o 

sentim una emoció o una altra.  Intentem entre tots/totes identificar, les emocions i 

sentiments, amb colors i  preparar alguna petita coreografia o joc senzill amb els nens amb 

samarretes o mocadors dels colors acordats per a cada emoció.
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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Propostes per a l’aula:
Esdevé necessari treballar els sentiment i les emocions a l’aula i a l’escola en general en totes les rutines, dins el 

currículum i no en un espai temporal concret.  Es pot anar introduint  el tema mica en mica però finalment, l’objectiu, és 

que tots i totes siguem capaços de tenir presents en qualsevol moment del dia l’expressió, comunicació, autocontrol,... 

Dels sentiments i les emocions, que els nens i nenes sentin que és quelcom que forma part de la vida quotidiana. 

El racó dels sentiments i les 

emocions

Per situar d’alguna manera tot el material que anem introduint a l’aula per treballar aquests 

aspectes.  Si els nens i nenes saben on poden localitzar els recursos que els/les proposem, 

és més àgil i més fàcil que integren la dinàmica de sentir-les, d’expressar-les  i 

d’autocontrolar-les.

Sobres de les emocions A la classe,  podem tenir uns sobres de diferents colors que simbolitzen les diferents 

emocions, al menys les més bàsiques (alegria, tristesa, ràbia,...).  Es poden fer servir de 

moltes maneres. Va bé que els sobres siguin de diferents colors, de plàstic i mida  Din A 5 

o superior.  En aquests sobres els nens i nenes poden escriure missatges si es senten 

tristos per alguna raó, si aquell dia es troben contents per un motiu especial, si s’han 

enfadat molt i e t roben molt tensos,... Si no saben escriure gaire els ensenyem que ho 

poden fer amb un dibuix de cares que mostri el seu sentiment.

Un altre ús pot ser dos sobres, un de sentiments positius i l’altre de sentiments negatius.  

Quan algú deixa un missatge en els negatius pot agafar un del sobre positiu, que el pot 

ajudar a animar-se  (cal tenir la previsió de què sempre hi hagi  cartronets amb frases 

positives (que ells/elles) puguin llegir, fotos de revistes amb cares molt alegres,etc

Bosseta dels sentiments Cada nen/a pot tenir al seu penjador o si les taules tenen penjadors individuals, una 

bosseta de paper o similar, petita, on poden guardar petits tresors que en algun moment 

vulguin compartir amb algú de la classe, o  hi fiquin fotos seves, o frases,... Se la poden 

mirar o compartir amb els/les altres 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.

Lourdes Martín Herrero
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Propostes per a l’aula:

El  termòmetre de les emocions Al racó dels sentiments i les emocions podem tenir un termòmetre i explicar als nens i nens 

com funcions. No és més que l’escala de números fins el 10, feta en una graella amb el 

fons de colors gradients i que ens ajuda a situar com estem d' emocionats (alegres, tristos 

o enfadats).  És una manera de tenir consciència, per exemple, de com estem d’enfadats i 

així poder preveure el que pot passar (si estic enfadat al 8, em trobo molt susceptible i és 

molt fàcil que per qualsevol tonteria reaccioni més agressivament, més descontrolat,...

La caixa del benestar Amb una caixa de cartró, de sabates, la mestra la té decorada de manera que a la tapa hi 

ha fotos de cares amb sentiment i emocions negatius.  Li fem uns foradets petits (com els 

del altaveus).  En els fons, a la part de dins de la caixa, enganxem una foto d’un paisatge 

relaxat (el mar, el desert, una sortida de sol, cares rient,...)  Es tracta de què els nens i 

nenes puguin expressar el seu sentiment negatiu pels foradets de la caixa, sense obrir-la i 

després l’obrin, i trobin que  s’ha transformat en quelcom agradable.  (la/el mestra/e ha de 

tenir la precaució d’anar canviant la foto de dins, per què els continuï la motivació).

Frases Podem tenir  unes frases  representatives de coses que  passen en la vida, que puguin 

entendre i siguin representatives de situacions diverses. (ex.  Tret del llibre  “Els colors de 

la vida, de Francesc, proposat a la bibliografia.

El perfum de l’alegria Pels matins en entrar a la classe, amb la cançó del bon dia, o establint una altra rutina, amb 

un vaporitzador on podem tenir colònia infantil, polvoritzem perquè a la classe  “ hi hagi 

alegria durant tot el dia”. En moments concrets (després de discussions entre nens/es, 

explicació d’alguna cosa trista,... Fem servir el perfum de l’alegria  per sentir-nos millor.

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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Propostes per a l’aula:

Les pistes dels sentiments i les 

emocions.

Tan important com reconèixer quin sentiment o emoció sentim i expressar-la, per poder 

autocontrolar-la i comunicar-la adequadament, es necessita saber quin són els símptomes, 

que ens diu el nostre cos.  Són petits, però e pot anar introduint Podem fer un treball a 

psicomotricitat, però també a l’aula i fer una recollida del que senten  que passa al seu cos 

quan estan tristos, enfadats, alegres,...

Així, sempre que un manifesti un sentiment o emoció i la localitzi en el termòmetre pot dir 

que ho sap perquè sent... (les mans molt tenses, la cara arrugada, la boca molt oberta, 

moltes ganes de riure, moltes ganes de fer petons, ...

En el racó de les emocions, podem tenir fotos que mostrin aquestes localitzacions dels 

sentiments amb el cos per què puguin assenyalar amb la que s’identifiquen quan estan 

contents, enfadats  o tristos, sinó saben explicar el que senten al seu cos.

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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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....



L’entorn:

Sortida al Museu Picasso Per a treballar aquest projecte és important realitzar una visita al Museu Picasso de 

Barcelona.  Hi ha d’altres museus, fundacions i sales dedicades a Picasso arreu de 

Barcelona i de Catalunya que es poden  visitar, però la major col·lecció es troba al de 

Barcelona.

Abans d’anar-hi podem veure l’edifici i el carrer on es troba el Museu Picasso amb el 

cercador d’Internet, Google  a l’opció de maps   hi ha l’street view que permet desplaçar-se 

pels carrers de Barcelona de manera virtual.

Si hi anem en metro o autobús podem buscar tots junts a Internet com hi podem anar, quin 

autobús necessitem o a quina parada de metro hi hem de pujar i baixa,...

Si anem en autocar podem mirar en el plànol dels carrers (també al Google maps o 

semblant) per quins hi passarem.

Si volem ampliar l’activitat i no ens trobem gaire lluny del museu des de la nostra escola, 

podem marcar en una fotocòpia del plànol el camí que uneix l’escola i el museu.

Mapes Amb  atles de mapes d’Espanya, de Catalunya i d’Europa podem buscar amb els nens i 

nenes els llocs i ciutats on va néixer i viure Pablo Picasso.  

També ho podem fer entrant al cercador d’ Internet Google, a l’opció de maps.

Si volem que representin en el paper, els podem donar un full amb el mapa d’Europa i els 

punts marcats de Mâlaga, A Corunya, Barcelona, París i escriure  ells/elles el nom.

Creixement de les flors Per pintar flors del natural podem comprar bulbs i plantar-los (tulipes lliris,...que creixen 

molt ràpid).  Podrem observar el procés de creixement de les flors.

Mapa conceptual de la classe A la classe situem el mapa conceptual que anem elaborant sobre l’artista.  Una altra 

manera de penjar-lo pot ser, en lloc d’enganxat a la paret, amb “fotoclips” , de lomografhy; 

són com unes pincetes de plàstic que agafen per les dues bandes i tenen uns foradets, així 

queden les fotos i rètols pinçats i posant fils fels foradets resulta com un mòbil, penjat en 

lloc d’enganxat a la paret.

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- 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 per a expressar els sentiments i les 

emocions dels nens i les 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.

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 inconscient ment, 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:

Autoretrat Parlem, recordem, que és un autoretrat.  En mostrem diferents de Picasso. En mirem les 

cares., l’expressió,...

L’autoretrat, amb un treball paral·lel  o previ de les parts de la cara, de les expressions facials, 

de la comunicació amb els gestos de la cara de les diferents emocions i sentiments.  Podríem 

fer dues experiències: una  que facin l’autoretrat recordant com són i l’altra  que es vagin 

mirant al mirall o  amb una foto.

És una bona idea fer primer un esborrany amb llapis.  En una altra sessió e fa el l’autoretrat 

definitiu, recordant tots els aspectes treballats prèviament.  Es pot canviar la tècnica de la 

tèmpera, ja que la fan servir bastant sovint per a treballs plàstics.  En aquest cas pot semblar 

més adequat AQUAREL·LES, CARBONET, GOYA,...

Una altra possibilitat, per a treballar l’expressió artística és la proposta de què l’autoretrat  es 

faci primer  des d’un punt de vista realista i un altre, en una altra sessió que sigui surrealista.  

Prèviament, però hem de repassar aquests conceptes i mostrar exemples diferents de l’artista 

en la seva obra.

Retrat Tornem a recordar que és un retrat i la diferència amb autoretrat. En mostrem diferents i de  

diferents estils de l’artista. Es fa un sorteig previ per saber a qui li toca retratar a cada nen o 

nena.  Un cop ho sabem parlem de què ens hem d’anar fixant en l’altre (com és la boca, els 

ulls, el cabell, el color de la pell, i així totes les parts de la cara). Reflexionem sobre la 

rellevància de l’expressió de la cara,etc  Per  aquesta activitat podem fer servir alguna tècnica 

diferent de la què hem utilitzat per fer l’autoretrat, així n’hauran fet servir dues de diferents.

També resulta molt curiós realitzar un retrat realista i un altre de surrealista.

Puntillisme Proposem diferents activitats:

-treball en grup:

. dividim la classe en dos grups (per espai),cada grup tindrà un paper d’embalar molt llarg 

per a fer un mural puntillista.  Es tracta de reforçar que és un treball col·lectiu, d’equip i que 

entre tots/es hem de fer el mural.  Amb tèmpera de diferents colors i, cada safata amb els seus 

pinzells de diferents gruix.  Els nens i nenes, drets, van agafant  els pinzells lliurement

i van fent taques, empremtes amb ells, de colors diferents, per tot el 

paper. Queda molt vistós; després pot servir per penjar a la paret com a

fons per sobreposar algun treball de Picasso que vulguem exposar.

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:

Quan ja es despenja el paper d’embalar de l’exposició, podem retallar 

Tros per a cada nen, de record, i enganxar-lo a la fitxa de l’àlbum proposat.

.una altra manera pot ser fer-ho en lloc de en paper d’embalar, en plàstic transparent.  La 

mateixa manera de fer, l’únic que hem de tenir en compte és de posar sabó a la tèmpera per

què es quedi fixada al plàstic.  Donat que és transparent es pot fer servir per a decorar 

finestres i portes amb vidre.  També en lloc de fer ser servir pinzells es pot fer amb ditades, 

però recordant de rentar-se els dits amb una tovalloleta humida cada cop que es canvia de 

color.

Individualment: 

-es pot fer el mateix que s’ha explicat en les dues activitats anteriors, sobre paper DinA- 3 

blanc o transparent.

-donada la imatge d’un quadre (de revista, de l’artista, dibuixada pel nen/ per la nena,...) en 

un full DinA-3 fer-li al voltant puntillisme amb retoladors de colors, prims i gruixuts.

-Podem fer un puntillisme amb colors alegres (vermell, groc, blau, taronja,...) i un altres amb 

colors tristos (blau fosc, gris, negre, blanc,...) i comparar l’efecte que fa. 

Pintar d’un model, ram de flors. -Fem el joc amb la imatge del quadre de Picasso del ram de flors, de passar-lo amb un bon 

desig o sentiment.  Aquest joc es fa a la rotllana i ens passem el quadre (ram de flors) a l’hora 

que cal verbalitzar  “Desitjo.....”, “Em sento ....  i  desitjo...”   o semblants.

Per una altra sessió cada nen i nena porta una flor i entre totes els que es recullen es fan tres 

o quatre poms de flors.  Cada nen i nena haurà de pintar, amb ceres toves (o tèmperes) un 

dels poms de flors, en un full de dibuix de DinA 3.

-Una altra proposta pot ser la de plantar bulbs de tulipes de diferents colors, observar-los com 

creixen (ho fan molt ràpid, en qüestió de dies) .  Podem simbolitzar la plantada de les llavors 

amb la plantada del bons desitjos de tothom perquè s’acompleixin.

Un cop han nascut les flors dels desitjos i bons sentiments, les fem 

servir de model per pintar un quadre. 

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:

Natura morta Per a representar i comprendre que és una natura morta podem fer llistes dels elements que hi 

trobem a diferents quadres de l’artista.  Després amb elements retallats de revistes i catàlegs 

podem composar escenes e natura morta en un full Din-A 3.  La taula, tovalles, gerros, etc del 

quadre es poden pintar amb ceres  o retoladors per a completar el fons del quadre.

També es pot fer una activitat de cerca en un cercador d'Internet: per parelles a cada 

ordinador, cerquem fruites, gerros, flors,etc.  Ells /elles escriuen els noms dels objectes al 

cercador , la correcció el mateix els dirà si ho han fet bé o no, els ajudem a guardar-los en una 

carpeta per a imprimir-los un altre dia o els imprimeixen directament.

-Una altra opció o complement pot ser dibuixar elements amb un programa de dibuix 

informàtic, fer-hi entre dos o tres nens/es i després imprimir-ho. 

Collage Un cop explicat el concepte de collage i haver vist diferents exemples de quadres de Picasso 

amb aquesta tècnica, es poden elaborar llistes d’elements que podem fer servir per a realitzar 

una composició d’aquest estil.  Cada nen/a hauria de portar de casa materials que ens puguin 

servir (cartró, roba, diari, papers diferents,etc) i entre tots fer un collage.  Podem tenir pensada 

una proposta, per exemple coincidint amb sant Jordi es pot fer el drac de cartró amb la tècnica 

del collage i pintura, per carnaval  es poden fer màscares, disfresses, amb caixes de cartró 

grans (de neveres, per exemple) es poden fer paravents (biombos) amb forats per posar la 

cara i fer-se una foto,...

A nivell individual també poden aprofitar tots els materials que portin, o que en sobrin d’un 

treball en grup, per a fer  una composició lliure.  Els suport d’aquesta composició pot ser 

diferent que el paper de dibuix: treballar sobre cartró, sobre fusta, sobre un tros de paper 

d’embalar del color que triïn, sobre una part d’una caixa que ja té una foto, dibuix o lletres que 

podem deixar per a formar part de la composició,...  

Un cop enganxats els materials en qualsevol treball de collage, triem, lliurement, la tècnica de 

com posar-hi pintura: fregada amb una esponja, esquitxada amb el raspall, regalims directes 

del pot de pintura o del pinzell, fregada amb una brotxa, espàtula,...

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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Llenguatge plàstic:

Fang Diferents activitats:

-Amb fang o millor pasta de modelar,(que es més tova pels nens/es  i s’asseca abans)  podem 

fer plats.  Necessitarem un corró per fer una placa, després un plat (com els de la fireta ja està 

bé) per tallar la forma rodona.  Posteriorment emmotllem la placa al plat (millor si és fondo 

perquè es vegi millor la forma després).  Un cop eixuts, els pinten d’un color llis; després 

poden pintar elements per fer cares (podem ensenyar les fotos que es mostren a la caixa i 

també de llibres diferents per què vegin models).

-Amb el corró es fa una placa una mica gruixuda. Amb la pauta d’un Din-A5 es retalla el que 

sobra pels voltants. Un cop tenim la forma desitjada, podem fer gravats: pensem algun dibuix o 

forma a fer i utilitzem el punxó,  el llapis, estris de la plastilina. Un cop sec es pot pintar, 

lliurement, si volem d’uns colors els gravats i d’un altre la resta de la placa per destacar.

-Es poden fer escultures a on el que importa és el treball en equip, en parella per ser més 

exactes.  Proporcionem una peça de fang a cada parella de nenes i nens, cada un dels quals 

només pot fer servir una mà.  Es tracta de  modelar la mateixa peça de fang, a la vegada, però 

amb una mà de cadascú;  de posar-se d’acord en el procés per aconseguir una forma 

escultòrica que agradi als dos.  Han de ser flexibles, capaços d’adaptar-se al ritme del 

company o companya, parlar i posar-se d’acord,etc En finalitzar la forma, cal que es posin 

d’acord en com pintar-la i també fer-ho amb una mà de cascú.  Aquesta activitat es pot 

començar a partir de la tècnica del xurro (entre els dos en fan un, o a partir d’una placa i el que 

fan bàsicament és gravat a sobre.

(Recordem d’afegir vernís a la pintura que fem servir, així quedarà brillant i ens estalviem el 

pas d’envernissar després).

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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Llenguatge plàstic:

Pintem les emocions que ens 

transmet la música.

-Després de treballar les emocions i les músiques diferents que ens podem inspirar un o altres 

sentiment o emoció ,  fem com dictats de música: els proporcionem fulls de dibuix de mida

Din A 5, i mentre escolten una música (que ja coneixen) trien els colors que els inspira la 

música (segons sigui alegria, tristesa, etc) i pinten en el full, amb ceres o tèmperes.

-també se’ls pot donar un full DinA5 amb els fons d’un color relacionat amb un sentiment i 

ells/elles han de pintar sobreposat amb diferents colors també buscant relació amb el 

sentiment o emoció que transmet la música escoltada.

-Una altra activitat seria, també, escoltar seguits,diferents fragments que ens transmeten 

emocions i sentiments diferents.  Els nens i nenes tenen a la taula un full Din A3 i amb 

retoladors gruixuts, van fent grafismes i gargots mentre senten la música (poden anar canviant 

de colors segons vulguin expressar-se, fer-los amb ritmes i intensitats diferents depenent de 

com sigui la música que se sent. 

-També en un full DinA 3, que tingui preparts diferents apartats, ells/elles escriun els  noms 

dels sentiments i emocions treballades, després, en sentir la música van fent gargots amb els 

retoladors a cada apartat, o amb pintura amb un  pinzell, o amb un dit.  Cal que triïn colors per 

a cada sentiment o emoció (en podem posar a la taula 5 o sis concrets que pactem que 

representen cada sentiment o emoció).

Aquest treball , pot fer-se en petit grup, amb un paper d’embalar gran enlloc del full individual.

Decorar la bosseta dels 

sentiments

La bosseta, petita i tipus paper d’embalar, es pot decorar enganxant retalls de fotos de 

revistes, simplement pintant el nom  amb retoladors, enganxar el nom fet amb l’ordinador,etc.

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:

Cares a ratlles En Picasso té una sèrie de quadres amb traços molt esquemàtics.  Aquests quadres permeten 

observar  molt bé les línies, com si de grafismes infantils es tractés. A més, tenen les línies 

amb colors molt bàsics i molt vius. A la caixa Picàssia hi ha unes imatges d’alguns d’aquests 

quadres i també s’hi ha explicat algunes activitats.

A la pissarra amb guixos de colors o sobre un paper d’embalar blanc, amb retoladors, la 

mestres o el mestre pot anar mostrant els diferents tipus de línies que fa servir l'artista per a 

dibuixar cabells, per a dibuixar ulls, boques,... Fins a totes les parts del cap i de la cara.

Després cada nen/a va practicant en un full i combinant diferents tipus de línies va obtenint 

cares.  Un cop practicat es pot fer amb un programa de dibuix de l’ordinador i imprimir-les en 

petit.  Després es poden  fer jocs amb elles de trobar similituds entre les de diferents nens i 

nenes, trobar-ne diferències,...

La capseta dels secrets Amb una caixa de sabates petita es pot construir per a cada nen i nena una capseta on hi 

puguin ficar elements personals.  És per que se la duguin a casa i també puguin practicar els 

secrets compartits de les emocions i els sentiments, allò que anem fent a l’escola.  Aquesta 

caixa la podem decorar.  Queda molt vistosa, amb una foto del nen/a  a la tapa (podem 

aprofitar la  que ja hem fet en una altra activitat).  També es poden fer fotos als nens i nenes 

mostrant les  emocions i sentiments treballats i   imprimim en un full, moltes, en una mida petita 

i repetides moltes vegades.  Així, a la tapa de la caixa enganxem moltes fotos, d’ells/elles 

mateixos/es i les poden col·locar com vulguin.  La resta de la caixa la decorem enganxant 

trossets de paper de seda, de diferents colors.  Els enganxem amb cola blanca i un cop està 

tota coberta li passem una mà de cola blanca i de vernís per sobre del paper, així queda més 

dura i resistent.

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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6



Llenguatge plàstic:

Cares Podem donar un full amb una cara de perfil dibuixada.  Ells/elles poden afegir una altra cara, 

cap a l’altre costat, de front,... Per crear un efecte de  cares picassianes.  Després omplir-les 

amb diferents models d’ulls, nassos,.boques,... I pintar-les de diferents colors segons els 

sentiments i emocions que prefereixen que expressi.

Dibuix sense aixecar el llapis Podem intentar dibuixa coses sense aixecar el llapis, com feia Picasso.  Podem començar per 

objectes senzills, i de poques línies, per anar triant objectes, cares, escenes més complicades.  

Els podem explicar “trucs” de fer bucles, canvis de sentit de la línia,..  Podem fer un dibuix  

d’un model, inicialment i després qui s’atreveixi fer un de lliure.

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 i així
també poder-los expressar. 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, que porta el pes del treball de les emocions i sentiments, així
com de Picasso, a l’aula.

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

representar aquests sentiments i emocions; aquí només s’ha posat una petita mostra.



Llenguatge musical:

Etapes de Picasso Es poden buscar músiques que identifiquin les diferents etapes de la vida de Picasso (quasi bé 

100 anys de música) per a relacionar-les amb les seves etapes artístiques.

CD cançons populars + noves

De la Dàmaris Gelabert

Cançó “La festa de la Pau” per a treballar el concepte de la Pau i lligar amb les activitats que es 

facin a l’aula i/o escola.

Joc musicat per la Pau Cançó  Give Peace a chance, de John Lennon, àlbum  The very best of John Lennon, EMI 

Records, 1997

En col·laboració amb l’especialista d’anglès els nens i nenes poden aprendre nomésla tornada 

que es repeteix a la cançó (Give pace a chance).  En una rotllana, asseguts a terra,  tots tenen 

les mans obertes, amb els palmells  cap a dalt ,  i per sota del braç del nen/a del costat, de tal 

manera que quan un pica amb la mà esquerra ho fa a la mà esquerra del company/nya que té a 

la dreta i quan pica amb la mà dreta, ho fa a la mà dreta del company/nya que té a l’esquerra. Al 

ritme que marca la cançó . El simbolisme és que ens passem la Pau els uns als altres. 

Prèviament, com assaig, es pot fer només picant de mans, cada nen/a individualment.

Dansa Florin Dance,  Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La princesa promesa.  Vértigo, 

Alemanya.  Música per a dansa medieval, molt alegre.

Espectacle de dansa -A partir de l’activitat realitzada a la classe  on els entre tots i totes trien “els colors de tots els 

sentiments i emocions”es, trien músiques adequades i es pot escenificar una  senzilla 

coreografia on els nens i nenes, per grups,  representin, vestit del color pactat, el personatge del 

sentiment o emoció que hagi triat.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
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Llenguatge musical:

AUDICIÓ de fragments 

musicals

-Sentir fragments musicals i identificar-los relacionar-los amb sentiments i emocions. 

Algunes referències poden ser:

Por: .simfonia fantàstica.  Marxa al suplici, Berlioz ;   fragments  més idonis:     (0-30’’), 

(3’40-4’00’’)

.The cliffs of insanity (3’16’’)Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La 

princesa promesa, Vértigo Alemanya,.

. The swordfight Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La princesa promesa, 

Vértigo, Alemanya.

Fragment idoni: (1’35’’-2’40’’)

.Guide my sword , Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La princesa 

promesa, Vértigo,    Alemanya.   Fragment idoni: (0’-1’22’’)

.El fragment de la gola del llop de la òpera "El caçador furtiu" de Karl Maria

Von Weber.

-"Campanades a morts" de Lluís Llach.

Alegria: .El Vals de les flors, Tchaykousky); fragments més  idonis: (2’43’’-3’14’’)

.L’himne de l’alegria, simfonia nº9 Beethoven

.La campanella, Op.7, Paganini, Niccolo. (durada 6’)

.Sonata en Re major, Albéniz (durada 3’02’’) 

. Cançó “Don’t worry, be happy” interpretada per  Boby Macferry es pot fer un joc 

mostrant fotos o verbalitzant situacions de la classe   i tot seguir repetir la tornada 

de la cançó, com reinventant una nova cançó adaptada a les propostes del grup. 

."Marxa Radestzky" de Johan Strauss

. La tonada del Pere a "el Pere i el llop" Sergei Prokoviev

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
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Llenguatge musical:

Benestar/tranquilitat/relax: .Stirling castle set. Interpretat per Alasdair Fraser i 

Natalie Haas, cd Fire Grace.

.Cançó I feel good, interpretada per James brown, també ens pot servir  per

verbalitzar com ens sentim, en positiu.

• Fàstic/avorriment: -Concert per a piano i orquestra núm 1Op.15 Rondó. Brahms

Fragment idoni (1’10’’-1’50’’)

. Morning ride, fragment idoni: (0-30’’)Mark Knopfler, banda sonora de la 

pel·lícula La princesa       promesa.  Vértigo, Alemanya.

. Da slockit light .Interpretat per Alasdair Fraser i Natalie Haas, cd Fire 

Grace.

Amistat: .Stand by me (pots comptar amb mi) King, Leiber, Stoller) (durada 3’02’’)

.The friend’s song (durada 3’02’’) Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La 

princesa promesa, Vértigo, Alemanya.

Sorpresa: .Divertimento per a orquestra, nº5, Turkey trot (allegretto, ben misurato) 

John Williams, dintre del recopilatori Clasicos divertidos,  ( fragment idoni:1’-1’52’’)

.simfonia nº 94 en Sol Major, Hob.I, 94 “sorpresa” 3º moviment:minuet.Allegro

molto. Haydn (durada 4’04’’)

. The swordfight Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La princesa 

promesa, Vértigo,   Alemanya.   Fragment idoni: (1’25’’-1’32’’)

-Introducció de "Així parlà Zarathrustra" de Richard Strauss

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:

Tristor: Concert per a flauta KV 299, andantino (Mozart) fragments més idonis: (0’48’’-

1’15’’)

. -Intermetzo de "cavalleria rusticana " de Pietro Mascagni

. Qualsevol peça de la banda sonora de la pel.lícula de Cinema Paradisso (Ennio

Morricone)

.I will never love again (3’01’’) Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La        

princesa promesa, Vértigo, Alemanya.

.Aria de la Suite  en Sol Major, nº3 , Bach, J.S., (durada 3’48’’)

.Romanza,Op.26, Svendsen, Johan Severin (durada 7’48’’)                 

.Minuet en Sol Major, WoO 10/2, Beethoven. (durada 2’42’’)

• Desig: Imagine, John Lennon Àlbum The very best of John Lennon, EMI Records, 1997

(es pot explicar quins són els desitjos als quals l’autor posa música en aquesta

cançó).

Ira/ràbia/enuig: Introducció i rondó capriciós, Saint-Saens, Carles-Camille. Aquest  

fragment pot representar dos  amics/amigues que conversen i acaben discutint (6’40’’-

7’43’’)

.Revenge,  Mark Knopfler, banda sonora de la pel·lícula La princesa promesa, Vértigo, 

Alemanya.

Fragment idoni:(1’30’’-2’12’’)       

. -"Dies Irae" del Requiem de Giuseppe Verdi

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:

APRENDRE CANÇONS

CD  “emocions i sentiments” de 

la Dàmaris Gelabert

-en aquest CD de contes i cançons es treballa la gelosia, la vergonya, la por, la rivalitat, la 

frustració i la mort.

Es poden triar per a diferents sessions les diferents temàtiques i treballar-les paral·lelament als 

contes presentats 

al CD, que també tracten aquests apartats. 

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:

Observació, comparació, 

deducció, experimentació.

•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.

Numeració, ordenació, atributs, 

mides, colors, geometria,etc

Tots aquests continguts es treballen en les diferents  propostes; en el moment de treballar amb 

els nens i nenes es poden ampliar.

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



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 Picàssia estan elaborats en lletra de pal i en lletra 

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

• Es presenten 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, picar les síl·labes, mirar les paraules llargues i curtes, 

llegir les paraules i ordenar-les a la frase.

•Hi ha un recurs també que es tracta d’ordenar frases (els títols dels quadres).  Després es pot 

completar el treball escrivint la frase correctament en un full.

• Després de les converses diferents que sorgeixen de diferents activitats sobre els 

sentiments i les emocions es poden fer texts lliures on poder fer servir el llenguatge escrit per 

a expressar sentiments i emocions.

•També la caixa “on et porti el cor...” potencia lla utilització del llenguatge escrit per a 

expressar-se.

• 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,...

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.

En el moment de verbalitzar els sentiments i les emocions cal fer servir encapçalaments que 

situïn els nens i nenes en allò concret que s’està fent: exterioritzar un sentir interior.  Alguns 

exemples són: M’agrada quan.....,  Em sento....,   Crec que....

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 els sentiments i les emocions que volem que sàpiguen extreure.  

L’expressió oral ajuda a estructurar els coneixements i a exterioritzar

el que saben d’allò que treballem.  Per això és molt important 

comptar-hi en tot moment.  

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:

Poemes, rodolins,... •Podem fer entre tots un poema, rodolins, frases, endevinalles,.. Dels diferents sentiments i 

emocions. Podem buscar-ne per o a vegades es molt gratificant inventar-los amb els nens i 

nenes.

Lectures Les lectures de contes o llibre en format infantil que parlin de les mocions i els sentiments els 

motiven molt, se’n poden tenir a la biblioteca de la classe o al racó dels sentiments i les 

emocions.

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.

A l’English Box hi ha recursos per  fer servir a les sessions  en 

anglès dintre de la proposta del treball de les emocions i els 

sentiments, de l’art i de l’artista Pablo Picasso.  També per 

treballar les parts de la cara.

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  Picàssia per a treballar els aspectes 

d’anglès del currículum d’educació infantil.  De tota manera, a la caixa Picàssia hi ha  l’english box, on es troben 

alguns recursos més específics d’anglès.

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

desenvolupament del projecte “Picasso, els sentiments i les emocions” 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 Box: i trobarem diferents recursos més específics per anglès.

imatges dels quadres “EL beso” i “L?’abraçada”

imatges dels arlequins 

imatges de quadres que expressen desitjos i bons sentiments (love, pea ce, friendly,etc)

1 joc de parelles de cares de quadres de Picasso, que expressen diferents emocions i sentiments.

2 jocs de les parts de la cara (parts of the face)

Rètols amb els noms de les parts de la cara i de les emocions i sentiments.

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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English Box:

Propostes i Recursos Descripció i suggeriments per la realització

-titella Picàssia

-sarró amb la foto de l’artista

-pauta de presentació escrita.

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

d’en Pablo Picasso; explica als nens qui és i què fa.

-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

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

.Joc d’imatges de les diferents 

parts de la cara.

(ho trobem a l’english box)

-Jugar al Memory de les parts de la cara verbalitzant el nom en cada parella que 

formen.

- verbalitzar i interioritzar el vocabulari propi del cap i de les parts de la cara: 

HEAD, HAIR, FACE, EAR, NOSE, LIPS, EYES, MOUTHS,ETC

-amb el mateix material de 

l’activitat anterior.

-Treballar el vocabulari del cap i de la cara:cabell, cara, orelles i parts de la cara,    

tocant-se les diferents parts de la pròpia i d’algun company/a. Podem comptar

quantes n’hi ha de cada.

-Presentem cartronets de vocabulari amb les parts del cap i cara.

-introduir el vocabulari propi del cap i de les parts de la cara: HEAD, HAIR, 

FACE, EAR, NOSE, LIPS, EYES, MOUTHS,ETC

-amb el mateix material de 

l’activitat anterior.

-Jugar per parelles a que un demana la part de la cara i l’altre li ha de donar.

- verbalitzar i interioritzar el vocabulari propi del cap i de les parts de la cara: 

HEAD, HAIR, FACE, EAR, NOSE, LIPS, EYES, MOUTHS,ETC

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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English Box:

.rètols amb els noms de les 

emocions i els sentiments.

(ho trobem a l’english box)

-Es reparteixen les diferents parts de la cara i el cap entre els nens i nenes. El/la nena    

mestre/a llegeix el cartronet del nom de la part i el penja a la columna de la cartolina.  

El nen o que tingui la part esmentada l’enganxarà a la columna corresponent tot

-familiaritzar-se amb el llenguatge escrit en anglès.

repetint el nom en veu alta.

-imatges de revistes. -Amb cares de revistes que  mostrin les diferents emocions bàsiques es comencen a 

introduir verbalitzats en anglès i molt gesticulats amb la cara, imitant la que reprodueix 

la imatge presentada.

-introduir el vocabulari dels sentiments i les emocions: FEELINGS AND EMOTIONS, 

que mostren les cares

(HAPPY, RAGE, SCARE, SURPRISE, DISGUST, SAD)

-mirall -Davant d’un mirall representar els diferents sentiments i emocions i verbalitzar-los des 

d’un/a mateix/a.

-Verbalitzar el sentiment o emoció amb una frase senzilla: “I feel happyness”. “I scared” 

etc

-Mocador per tapar els ulls. -Amb els ulls tapats tocar la cara de l’altre per saber si es mostra content o trist.

-Verbalitzar el sentiment o emoció amb una frase senzilla: “You are very happy”, “You

are very sad”

-Joc d’internet Amb el joc www.mrpicassohead.com (detallat a la web grafia) es treballen les parts del 

cap, escrit en anglès.  Es tracta de col·locar les diferents parts del cap, hi ha diferents 

models de cada una d’elles i es poden pintar.

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
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English Box:

-Amb les fotos de cada un dels 

nens i nenes fetes a la classe 

pel/per la tutor/a (en una està 

content/a i a l’altra està trist/a)

-Mostrar la foto corresponent segons el missatge donat pel/per la mestre/a.

-Verbalitzar el sentiment o emoció amb una frase senzilla: “You are very happy”, “You 

are very sad”

-Làmines de quadres de 

diferents èpoques 

representatives.

-Explicar els sentiments i emocions que ens transmeten alguns quadres de Picasso.

-interioritzar  el vocabulari dels sentiments i les emocions: 

FEELINGS AND EMOTIONS, que mostren les cares

(HAPPY, RAGE, SCARE, SURPRISE, DISGUST, SAD)

-coloms de la pau Podem treballar la frase “The dove of peace” amb el suport visual.

-el circ de Picasso Amb les fotos dels arlequins (The clowns) es poden mostrar i descriure com són i quins 

sentiments mostren.  Es pot encetar el tema del “circus” per a treballar vocabulari a 

partir de les imatges dels  quadres que té Picasso sobre el tema.

Fotografies de les cares

de quadres de Picasso.

(ho trobem a l’english

box)

Observar les cares, identificar l’emoció (plora, riu,...) i el sentiment (està trist/a, està 

content/a,...)

-introduir accions que tenen a veure amb les emocions (cry, laugh, shout,etc) amb els 

sentiments que transmeten (happyness, sadness, angry, scared,etc)

-Fotografies de les cares 

de quadres de Picasso.

Jugar al memory amb les imatges de les cares dels quadres que expressen sentiments 

i emocions diferents.

Expressar verbalment els sentiments que reflexen les cares dels quadres.

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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English Box

Titelles de pal que mostren 

expressions de sentiments i 

emocions.

-Fitxa fotocopiable.

-Es presenten les titelles (una alegre i l’altra trista) es verbalitza el seu estat d’ànim,etc

-Cada nen pinta i retalla  les seves dues titelles, una alegre i l’altra trista. Les hi 

posarem un pal de  fusta.

-Verbalitzar el sentiment o emoció amb una frase senzilla: “I m happy”, etc

-A través de la simbolització que permeten les titelles expressar i practicar el vocabulari 

i estructures treballades.

-Cançó adaptada dels 

dits que se saluden. 

però arranjada.

-Amb les titelles cantar una cançó on surti el vocabulari après  (ex. I m Laura, I m Pere, 

how are you? How are you? I m very happy!, I m very angry! See you soon! See you 

soon! etc.

-Ajudar a memoritzar vocabulari i estructures treballades.

-Imatges dels quadres 

de petons i abraçades.

(ho trobem a l’english

box)

-Mostrar les imatges dels quadres de l’artista que  es diuen i mostren les accions de

petons i abraçades.

-Es pot representar amb les titelles: la contenta petoneja i abraça la que està trista, 

enfadada,...

-Introduir vocabulari  (KISS, EMBRACE).

El propi cos. -Joc de fer petons a les parts de la cara que es diguin, d’un company o companya.

En finalitzar l’activitat ens abracem.

-Recordar el vocabulari treballat a anteriors sessions referents a la cara i cap.

Cançons -A la proposta de llenguatge musical es detallen propostes de cançons i fragments de

cançons, en anglès.  Aquestes cançons ens expliquen coses dels sentiments i les   

emocions i permeten repetir estructures.  Algunes només seria per escoltar , identificar,       

repetir fragments concrets (les tornades) però d’altres permeten  aprendre algun tros i

també  allò que ens expliquen, ja que són més lentes.
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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English Box:

-Dau  tou de les 

emocions   (soft die)
Es pot fer un joc amb el dau de les cares que mostren emocions (de venda a l’ABACUS); cada 

nen i nena el llença i la cara que hi surt l’ha de representar i verbalitzar 

en anglès quin sentiment mostra la cara.

-Llibre proposat a la 

bibliografia Merberg, J 

and Bober,S. “Painting

with Picasso” San 

Francisco. Chronicle

Books, 2006 ( es vén a 

la botiga del Museu 

Picasso de Barcelona.

-Explicar  i mostrar el llibre “Painting with Picasso” .

-Seguir amb atenció una narració senzilla en anglès.

-Reconèixer i entendre el vocabulari treballat.

-Adonar-se del nou vocabulari, molt relacionat amb les imatges presentades.

-Llibre proposat a la 

bibliografia Sellier, M. 

“My little Picasso” París, 

2002. Réunion des 

Musées Nationaux.

-Seguir amb atenció una narració senzilla en anglès.

-Reconèixer i entendre el vocabulari treballat.

-Adonar-se del nou vocabulari, molt relacionat amb les imatges presentades.

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

5



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 Picasso i de les 

emocions i els sentiments.  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 Picàssia (sentiments i emocions (descoberta d’un mateix i dels 

altres),  Pablo Picasso (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: 

“ PABLO PICASSO. ELS 

SENTIMENTS I LES 

EMOCIONS” 

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.

DVD sobre la vida i  obra de 

Pablo Picasso
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 Pablo Picasso.  Es pot consultar per Internet i demanar-ho 

en préstec.

Jclic  i altres jocs - http://clic.xtec.net/projects/picasso/jclic/picasso.jclic.zip (és per primària)

- http://clic.xtec.net/projects/emocions/jclic/emocions.jclic.zip (Inma Velasco Paredes)

- www.edu365.cat/infantil/pinta/index.htm

- www.edu365.cat/primaria/muds/visual/index.htm

- www.cerotec.net/aplicacionespizarra

- www.mrpicassohead.com/create.htlm (parts de la cara en anglès)

- www.edu365.cat/primaria/muds/angles/feelings/index.htm (sentiments en anglès. És per 

primària, però es pot escoltar i treballar amb l’ajut de la mestra o el mestre).

Tots aquest jocs fan referència a algun dels  aspectes treballats a la caixa Picàssia (Pablo 

Picasso, la pau, els sentiments i les emocions, parts de la cara, anglès...)

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 frase 

O insertin un treball plàstic  fet al voltant del tema de Picasso. (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.

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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http://clic.xtec.net/projects/picasso/jclic/picasso.jclic.zip
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http://www.mrpicassohead.com/create.htlm
http://www.mrpicassohead.com/create.htlm
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http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/feelings/index.htm
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http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/feelings/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/feelings/index.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/angles/feelings/index.htm


Tic i tac:

Presentació de fotos i vídeos Es poden fer filmacions de les cares dels nens i nenes gesticulant les emocions i sentiments 

diferents,  o a qualsevol de les  activitats proposades.  També es poden fer fotos i fer una 

presentació de power point amb elles.   Aquesta filmació i /o power point es podent “penjar” en 

el bloc de la classe.

Programes de dibuix  

l’ordinador

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

dibuixar cares, per exemple.  Es tracta de representar cares esquemàtiques, amb línies, tipus 

les imatges proporcionades a la caixa Picàssia. Després les podem imprimir i fer-ne algun joc.

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.  També per  mostrar cares i poder resseguir els traços per què  es vegi com fer-

les i així després les podem dibuixar els nens i nens també amb un programa de dibuix i per a 

realitzar algunes activitats d’una manera més participativa amb l’ordinador per part de tots o 

molts alumnes. 

Coloring  book Amb aquest programa es pot fer un dibuix a partir de la foto.  Es pot fer una activitat amb les 

fotos de les cares expressant diferents sentiments i emocions i després passar-la a dibuix.

Smarticons Primer obrim un document word A les formes predissenyades que ofereix hi ha una cara, que 

en insertar-la al document permet moure-li la boca per donar-li una expressió o una altra.  Es 

pot completar amb orelles, ulls, nas, amb les línies que ofereix com a formes predissenyades o 

un cop al paper amb retoladors.

Després es pot imprimir, escriure a darrera  quin sentiment o emoció 

mostren i fer una titella de pal, com les que hi ha a la caixa Picàssia.
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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Tic i tac:

Processador de text Escriure llistes fetes: dels elements de la natura morta, de materials per al collage, noms de 

quadres, el propi nom i cognoms per la  bosseta dels sentiments,...

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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