
 

Àlbum de fitxes.                              
Descripció  i suggeriments. 
Tàpies. Les textures i els materials de l’entorn.. 
 

Breu  guia o pauta per  realitzar les fitxes amb els nens i 
nenes. 
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materials de l’entorn. Miró, els símbols i els colors. 
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ASPECTES A TENIR PRESENTS: 

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

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

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

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

saber?”,... 

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

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

inclogui una introducció. 

 També es pot plantejar com un monogràfic, a partir de les textures i els materials de l’entorn, ja que es té 

previst el treball d’aquest artista. 

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

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

proposades amb els recursos i amb l’eix  triat per a treballar Tàpies (les textures i els materials de 

l’entorn). 

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

més amplis que no només l’eix de les textures i els materials de l’entorn que es treballen de manera més 

vivencial en d’altres sessions, també detallades en els suggeriments. 
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 La proposta inclou les paraules només amb el contorn per aprofitar a repassar i així treballar el 

coneixement i direcció de l’escriptura de les lletres. 

 Hi ha els fulls amb les imatges per a enganxar a les fitxes.  Es posen les màximes possibles en un full per 

a aprofitar paper un cop impreses. 

Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

1.  Portada  Apareix el nom i cognom de l’artista en lletres només amb contorn, per a poder repassar per dins.  Amb aquesta 
opció es treballa el grafisme i direccionalitat de les lletres;  també es poden pintar de colors, fent servir les tonalitats 
més pròpies de l’artista. 
 

2.  Índex  Per guiar-se en les activitats fetes  i aprendre a mantenir un ordre.  L’elabora el/la mestre/a, amb lletra de pal o 
lligada un cop estructurat el dossier i,i en el moment de muntar-lo, el pot anar seguint  per a què els infants en vegin 
la utilitat. 
 

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

4.  Visita a la 
Fundació 
Tàpies 

Fem un dibuix de la visita a la Fundació Tàpies.  El full pot ser de color i després enganxat sobre el full Din-A 3. 
També es pot enganxar una foto de la façana de la Fundació. Previ a aquest dibuix es realitza la conversa del què 
vam veure-hi, què ens va agradar o no,... 

5.  Fundació 
Tàpies 

Es repassa el nom de l’artista. Es dóna als nens una imatge de la fundació Tàpies i aquest l’han d’enganxar al 
requadre. 

6.  Mapa 
conceptual  

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

7.  Biografia Fulls amb un breu resum biogràfic de l’artista.  Aquest coincideix amb el de la presentació i llibre de la caixa Tapiesa. 
La mestra els pot llegir en el moment de muntar l’àlbum amb ells.  Hauria de coincidir amb els aspectes biogràfics 
explicats a classe durant tot el procés.   
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

8.  La lletra A 
d’Antoni 

Es tracta d’identificar la inicial de l’artista, reconèixer la lletra A, el seu grafisme i cal relacionar amb les primeres 
lletres, inicials , dels noms dels nens i nenes de la classe. Es pot posar a la pissarra, pissarra digital, crear una 
presentació on escriguin els noms,... i emmarcar la inicial de cadascú/una. 
A la fitxa es repassa i després es busca en el nom de l’artista la mateixa i s’encercla. 
 

9.  La lletra T de 
Tàpies 

Es tracta d’identificar la inicial de l’artista, reconèixer la lletra T, el seu grafisme i cal relacionar amb les primeres 
lletres, inicials , dels noms dels nens i nenes de la classe o introduir la primera lletra del cognom. Es pot posar a 
la pissarra, pissarra digital, crear una presentació on escriguin els noms,... i emmarcar la inicial de cadascú/una. 
A la fitxa es repassa i després es busca en el cognom de l’artista la mateixa i s’encercla. 

10.  La meva 
primera lletra 

Donat tot l’abecedari en contorn es pot fer una lectura en petit grup de totes les lletres de l’abecedari.  
Posteriorment cercar la inicial de cada un i repassar-la amb un retolador de color.  Posteriorment es poden 
repassar les altres amb llapis o deixar-les. 

11.  A l’Antoni 
Tàpies li 
agrada 
pensar 

Previ al treball de la fitxa cal reflexionar sobre la importància de parar-se i pensar les coses abans de fer-les, tan 
a la feina de l’escola com en altres situacions de la vida.  La postura que sovint ens mostra l’Antoni Tàpies la 
podem fer servir per mostrar amb el cos el fet de pensar i introduir-ho com un hàbit dins l’aula. 
Apart d’observar la foto de l’artista, repassen el nom i podem recordar les lletres que el composen. 

12.  Núvol i cadira Es tracta de parlar primer sobre l’escultura que trobem a la teulada de la fundació Tàpies.  Podem 
parlar de què a l’Antoni  li agrada molt pensar, així que s’asseu en una cadira i és com si anés als 
núvols a pensar.  Amb el dit a l’aire imitem el recorregut que fa l’escultura (els bucles), després sobre la 
taula.  Finalment amb un plastidecor gris o cera metal·litzada de plata, fem els bucles per tot el full 
imitant el núvol de l’escultura.  Practiquem a la pissarra les línies esquemàtiques per a realitzar la 
cadira i després la dibuixen en el full, a sobre dels bucles del núvol. 

13.  L’alfabet 
Tàpies 

Un cop s’ha parlat dels símbols reiteratius que fa servir l’artista a les seves obres, es busca, com a exemple en 
l’obra donada, tots eles elements de l’alfabet Tàpies que s’hi trobin i es comenten i encerclen. 
 

14.  Trobem 5 
errades al 
quadre.  

El quadre ULLS correcte és el de l’esquerra; es tracta de què parant atenció trobi quines són les diferències 
entre les dues imatges i les encercli en el quadre de la dreta.  (solucions: ull de sota, creu inexistent, taca 
vermella tapada de gris, rectangle blanc pintat de granat, creu negra de sota esborrada). 
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Nº Nom fitxa Descripció i suggeriments per la realització 

15.   
Efecte de 
relleu 
 

Després d’haver vist i experimentat a psicomotricitat l’efecte relleu, practicarem en paper.  Sobre un full més 
gruixut, de dibuix, fem alguna composició amb llumins de fusta, amb escuradents i fins i tot amb plastilina. 
Enganxem la forma amb cola blanca i pintem tot el full amb força cola blanca.  A sobre enganxem un full, un cop 
està col·locat, amb els dits han d’anar trobant les formes de sota i fer que es marquin en la superfície. Un cop es 
veu clar que hi ha amagat, el full se sobre es pot pintar amb pintura, amb rodet petit per sobre. 
Amb els escuradents o amb la plastilina a sota, també podem afegir la lletra inicial del nostre nom i en resseguir-
la per l’exterior, podem pintar-la amb pintura de dit per què es vegi la forma. 

16.  Fem 
d’artistes 

Enganxem una foto o individual de cada nen/a en el seu full de treball o una general de grup on estigui fent algun 
treball plàstic relacionat amb el projecte. Depenent de a quina alçada del curs es realitzi el projecte, es pot 
intentar que els nens i nenes escriguin el que estan fent, almenys que ho provin i nosaltres després els hi 
traduïm. 

17.  El nostre 
quadre 

Enganxem una foto del quadre que fem en finalitzar el procés del projecte. El quadre necessita d’un treball previ 
de diferents sessions molt lligades amb tot el treball del projecte: 
Cal seure en rotllana i disposar-se a pensar com podríem fer el quadre, el suport on volem fer-lo, la mida i forma, 
el material i matèries que hi volem posar (fem llistes amb totes les idees que van sortint, entre tots/es després cal 
fer una selecció del que sembli més adient o atractiu. 
També podem pensar quines tècniques podem aplicar amb els diferents materials, com els repartirem i 
col·locarem pel suport triat,... 
Un cop hi ha tot això pensat i acordat entre tots, ens hi posem a pintar, gratar, enganxar,... tot el que s’hagi 
acordat.  Important que hi participi cada nen i nena posant material i aplicant la tècnica que vulgui (tot això ens 
pot ajudar a avaluar). 
Finalment caldrà, segons els materials triats, posar-hi un nom i exposar-lo allà on quedi més lluït. 

18.  Què he 
après? 

Es tracta d’un senzill esquema o mapa conceptual on els nens i nenes per tenir una idea global del que s’ha 
treballat sobre el Tàpies. Serveix sobre tot per recordar verbalment el que s’ha treballat.  El que cal escriure és 
molt senzill i els nens/nenes ho poden fer copiant directament d’un full o pissarra. 

19.  Bibliografia i 
web grafia 

És important detallar en un llistat, en finalitzar el treball, tota la documentació, llibres i webs consultats i destacar-
ne la rellevància amb els nens i nenes, comprovar que hi ha escrits els que ells/elles han dut de casa o la 
biblioteca. 

 


