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La realització d’aquest projecte ha estat possible gràcies a una llicència 

d’estudis retribuïda concedida pel departament d’educació de la 

Generalitat de Catalunya, en la modalitat B1 del curs 2008-2009. Resolució 

EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008)). 

 El departament d‘educació no és el responsable de les despeses originades 

en el desenvolupament i creació del projecte. 

La utilització d’imatges referents a Tàpies ha estat autoritzada per VEGAP, 

per al seu ús didàctic, no comercial.  
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Les textures i els materials de 

l’entorn: 

Els nens i nenes viuen, gaudeixen, exploren el seu entorn.  Aquest és ric en 

experiències i oportunitats d’aprendre sense adonar-se; investigant mentre hi 

juguen, hi viuen i conviuen.  L’entorn forma part d’elles i d’ells, és on transcorren 

les seves vivències, les seves relacions, on hi ha objectes i llocs que els agraden 

i objectes i llocs que no els agraden.  L’escola aprofita aquest entorn i dóna 

consciència als nens i nenes de les seves habilitats i capacitats per conèixer-lo. 

L’entorn és ple de colors, de textures, de sensacions, de vivències, d’objectes.  

L’explorem amb els ulls, però quan realment el volem conèixer,arribar més 

endins, l’explorem amb les mans, amb el tacte,amb les sensacions,. 

Les mans són aquella eina que ens permet tocar i portar al nostre cervell 

informacions important com les textures de les coses, de les parets, dels bancs, 

de les fustes, del mobiliari, dels papers,etc  El tacte ens parla, a més,  del pes 

dels objectes, de la forma. 

Junts, mans i ulls, són magnífics exploradors, sense oblidar que els objectes, els 

llocs, les persones també les podem, a vegades, tastar, escoltar, olorar i, molt 

sovint, estimar, per poder respectar. 

L’ Antoni Tàpies pensa, explora, descobreix, investiga, amb matèries i materials 

de l’entorn.  No li agrada llençar res, tot és aprofitable i tot té el seu valor, sobre 

tot sentimental. Li agrada veure l’interior de les coses, dels objectes, de les 

persones.   

Les textures i  els materials de l’entorn obren un gran camp d’exploració i 

aprenentatge per als nens i nenes i  amb el fil conductor desenvolupat dins el 
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projecte de l’Antoni Tàpies, mitjançant l’art, l’estil i les tècniques d’aquest artista, 

ens aproparem a l’entorn, alhora que l’exploració i coneixement d’aquest, ens 

possibilitarà entendre millor l’artista i veure més endins de les seves obres, el 

missatge que vol expressar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


