
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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Bibliografia: 

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

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

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

esperant aconseguir una classificació més àgil de consultar. 

 

 General per a les tres caixes plenes d’art: 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

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

 
22€      Cooperativa Abacus 

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

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

18€ 
Cooperativa Abacus 

Tècniques plàstiques amb els 
infants. 

Berger, J. 2001 Mirar. 
Barcelona, Gustavo Gili 

Llibreria Laie  Reflexions sobre la importànica 
de mirar i observar. 

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

 
20€        Cooperativa Abacus 

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

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

 
15€         Cooperativa Abacus i 
llibreria de la Generalitat de 
Catalunya  

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

Breu descripció 

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

 
 
22€     

Cooperativa Abacus 

Racons de diferents tipus que 
poden aportar idees 
organitzatives. 

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

16€  
Cooperativa Abacus 

Explicacions i exemples sobre 
l’expressió plàstica infantil. 

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

58€ 
Cooperativa Abacus 

Exemples pràctics i activitats 
desenvolupades a l’escola en 
torn a l’expressió plàstica dels 
infants. 

 

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

Propostes bibliogràfiques sobre Tàpies per a la seva utilització i consulta pràctica 

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

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

l’escola per a treballar Tàpies.  Es tracta de material no fungible, alguns dels 

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

utilitzables com a material complementari de les nostres pròpies idees. 

 

 Aquest llistat aporta bàsicament informació biogràfica de l’artista i també el 

coneixement d’algunes tècniques emprades. 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Borja_Villel, M.J., Fuchs, R. 
Kuspit, D., Raillard, G, 
Tàpies, A. (1992)  Tàpies. 
Celebració de la mel. 

Barcelona, Fundació Antoni 
Tàpies. 

20€   
       Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Es troba en castellà. Parla 
bàsicament del quadre que 
porta aquest nom i de les 
tècniques emprades. 

Butor, M., Baron, J.M., 
Tàpies, A. (1991) Tàpies. 
Oevre gravé. París, Maeght 
Editeur. 

20€   
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Està editat en francès.  És 
referent al gravat. 
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Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Chalumeau, J.L., (2004) 
Antoni Tàpies. Barcelona. 
Edic. Polígrafa. 

16€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Es troba en català ; és 
bàsicament biogràfic. 

Combalia, V. (1984) Tàpies. 
Barcelona. Edic. Polígrafa. 

21€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Biogràfic 

Cutillas, A. (2006) Pensar 
l’art. Kant, Nietsche, Tàpies, 
Bauçà. Manresa. Angle 
Editorial. 

16€ 
Llibreria Laie. 

Compara els diferents 
artistes. 

Enguita Mayo, N., Fortó, S., 
Homs, N. I Parcerisas, P., 
(2006) Els cartells de 
publicitat i l’esfera 
pública.Fundació Antoni 
Tàpies. 

40€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Es troba en català. 
Fotografies i comentaris 
sobre els cartells de Tàpies. 

Enguita Mayo, N., Tàpies, M., 
Homs, N., Borja Villel, M.J., 
(2004) Fundació Antoni 
Tàpies. Barcelona. Fundació 
Antoni Tàpies. 

12€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Es troba en català i fa un 
recorregut per la història i les 
obres exposades a la 
Fundació. 
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Títol Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Enguita Mayo, N., Franzke, 
A. Gualdoni, F. (2005) 
Tàpies. Passiones per la 
matèria. Lissone. Museu 

d’Arte Contemporane. 
Lissone. 

25€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

També es troba en castellà. 
Parla de la matèria, el sentit 
que té per al Tàpies i com la 
fa servir per a expressar-se. 

Faerna Garcia Bermejo, J.M. 
(2006) Tàpies, pintura 
matèrica. Barcelona, Edic. 
Polígrafa. 

30€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Parla de les diferents 
matèries que fa servir als 
quadres i del sentit que té, 
com interpretar-ho. 

Fundació Antoni Tàpies 
(2004). Fundació Antoni 
Tàpies. Barcelona. 

12€ 
Llibreria Laie 

Parla de les obres exposades 
a la Fundació Tàpies. 

Fundació Antoni Tàpies, 
(2003) Antoni Tàpies. Cos i 
llenguatge. Barcelona, 
Diputació de Barcelona. 
Institut d’edicions. 

12€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Com s’expressa Tàpies i els 
elements que fa servir. 

Guerrero, M. (2003) L’univers 
obert d’Antoni Tàpies. Lleida. 

Ajuntament de Lleida. 

34€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies i Laie 

Reflexions sobre l’obra. 

Homs, N. I Schilling, J. 
(2006)  Antoni Tàpies. Obra 
gràfica. Kölhn (Alemanya. 
Galeria Boisserèe. 

15€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

En alemany, estan bé les 
imatges. 

Lamrche-Vadel, B. Tàpies. 
Peintures (1965-1980)París, 
Galerie Maeght. 

20€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Es troba en francès. Fa 
referència a una època 
concreta de l’artista. 

Morphet, R (2003) Antoni 
Tàpies.  Fourteen paintings. 
London. Waddington 
Galleries. 

19€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Es troba en anglès. Hi ha 40 
imatges de 40 quadres més 
representatius. 

Niebla, A. (2006) Antoni 
Tàpies. La esencia secreta. 
Zaragoza. Ibercaja. 

15€  
Llibreria Laie 

Parla de les materials que fa 
servir l’autor i com els dóna 
un significat. 

Solana, G. (2004) Tàpies. 
Papeles, cartones i collage 
Madrid. Galeria Antonio 
Machón. 

20€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Mostra imatges d’obres amb 
aquests materials i pot ser 
útil per a veure collages amb 
diferents materials. 

Tàpies, A. (1989) Art i 
espiritualitat, Antoni Tàpies. 

Barcelona, Edit. T. 

9€ 
Cooperativa Abacus 

Expressió i materials dels 
quadres de l’artista. 

Tàpies, A., (1996) 
L’experiència de l’art. 
Barcelona. Edic. 62. 

16€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Explica el significat que té 
l’art per a 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                                                                                                  5                                                                                                        

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Tàpies, A. (1993) Valor de 
l’art. Barcelona, Edit. 
Empúries. 

17€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Reflexions sobre l’art i 
l’expressió plàstica. 

Whitfield, S. (1995) Antoni 
Tàpies. Works on paper amd 
sculpture. London. 
Waddington Gallerie. 

 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

Mostra obres de collage de 
l’artista i la utilització de 
diferents materials en elles. 

 

 

 

 El següent llistat són llibres més propers als nens i nenes, que podem fer servir a l’aula. 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Comella, M.A. Kirilova, R. 
Seix, M. (2001) Bon dia, 
senyor Tàpies! Barcelona, 
Edicions Serres. 

13€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies, 

A través d’un personatge 
s’expliquen coses de la 
Fundació Antoni Tàpies, de 
les obres relacionades amb 
el tarannà de l’artista.  Tot 
com una breu història 
adreçada als nens i nenes. 

Miranda Cirlot, S (2001) 
Tàpies, genios de la pintura. 
Barcelona. Susaeta edicions. 

8€  
Llibreria Laie i cooperativa 

Abacus 

Apropa l’artista als nens i 
nenes. 

Tàpies, A. Petita història 
d’Antoni Tàpies. (2007) 
Barcelona, Edit. Mediterrània. 

5€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies i d’altres 

Història il·lustrada de la vida 
de l’artista. 

 

 

 

 Llibres d’altres autors, que també treballen a partir del collage o de la matèria. 

 

Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Irujo, J. La materia sensible. 

(2008) Madrid. Edic Tursen 
S.A. 

19€ 
Cooperativa Abacus 

És una mostra de quadres de 
diferents artistes, alumnes de 
la facultat de Bellas Artes de 
la Universitat del  País Basc  

 

 Alguns recursos trobats en el mercat que estan directament adreçats als nens i nenes 

o els podem fer servir en el treball de l’artista a l’escola. 
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Títol  Preu orientatiu i lloc on es 
poden trobar 

Breu descripció 

Memory Tàpies. 15€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies i d’altres 
 

Joc de memòria, amb 24 
obres de l’artista. 

Retallable de la façana de 
l’edifici de la Fundació 
Tàpies. 

8€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies i d’altres 
 

 

Targeta postal de la façana 
de l’edifici de la Fundació 
Tàpies.(amb sobre) 

2€ 
Llibreria de la Fundació       

Tàpies i d’altres 
 

 

 


