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

1- Recursos elaborats:  

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

concrets dins Tàpies, dins l‟art en general o dins l‟eix de les textures i els materials de l‟entorn. Alguns es poden utilitzar per 

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

Les mateixes capsetes de l‟interior, sobres o bosses, han estat triades de diferents materials i textures per  què per elles 

soles ja representin atractiu, un material manipulable i que aporta a les mans i al tacte una informació concreta.

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

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

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

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

completant altres propostes.

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

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

c -comunicació i llenguatges
-llenguatge plàstic: 

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

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

-llenguatge musical:

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

llenguatge corporal, per tant, es pot fer un plantejament global a l‟hora de treballar. La majoria es relaciones amb els músics 

preferits de l‟artista i la importància de la música per a aquest.

-llenguatge matemàtic

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

inseparable de la descoberta del l‟entorn.

-llenguatge verbal
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Què hi trobem?
Recursos, suggeriments i propostes de la Caixa Tapiesa:

-llengua anglesa

Els recursos  que es troben a la caixa Tapiesa són extensibles d‟utilitzar per a treballar la llengua anglesa a P3; el fet de 

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

paraules i adjectius referents  a la proposta del treball de les textures i els materials de l‟entorn, de l‟art i de l‟artista Antoni 

Tàpies.

-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 Tàpies i de les textures i 

els materials de l‟entorn.  

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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Tapiesa, la titella.

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

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

se'n farà.

La Tapiesa també ens pot explicar  un conte sobre en Tàpies o la seva biografia.

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

 També la Tapiesa ens permet tocar i identificar diferents textures i qualitats de materials, ja que està expressament 

dissenyada per això.

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

les activitats i jos proposats.
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Llibret de viatge.

Es troba dins el sarró de la titella.

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

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 d’Antoni Tàpies.

 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 les diferents fotos.
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Llegim.  

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

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

posteriorment en alguna sessió de recordatori.

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

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

narrat oralment
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Fem parelles.

Hi ha imatges d’obres diferents que es poden emparellar trobant o seguint un criteri o atribut donat.

 Es pot introduir com una activitat dirigida,  el/la mestre/a dóna el criteri  identificador per buscar dues imatges cada cop i poder 

fer grups de parelles. Al final en sobra una i entre tots/es cal buscar la raó que l‟exclou de les parelles.

Un altra manera, més autònoma seria donar el sobre a una parella o grupet de nens i nenes per a que facin les parelles.

Sense donar pistes, ells/elles han de trobar el raonament sobre el criteri  atribuït a cada parella, verbalitzar-lo  i  justificar perquè 

una imatge queda solta i no pot fer parella amb cap.

 Aquestes targetes també són pràctiques per treballar vocabulari proper als nens i nenes, ja que són objectes quotidians i per

a reflexionar sobre el fet de què l‟Antoni Tàpies els utilitza en l‟expressió i treball de les seves obres.
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Puzles imantats:

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

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

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

vegada que no es mou.  

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

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

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

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

coincideix amb el real.
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Muntem quadres:

Puzles de quadres seccionats en rectangles.

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

puguin muntar els quadres segons el model donat.

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

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

model.

 Amb paper vegetal es poden calcar  els elements més destacats d‟aquestes làmines. Es pot copiar el nom del darrera i 

posar-li en les calcades.

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

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

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

per què. Els fem reflexionar sobre el fet d‟imaginar tocar els objectes que hi surten, com pensen que podrien ser o què sentirien.
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Llibres de llegir.  

Hi ha 4 llibrets.

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

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

com pensen que poden estar fets.

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

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

representació que hi observen.

 Després de l‟activitat anterior, per comprovar el nom del quadre (que hem tapat amb un pòsit, per exemple) la mestra el pot 

escriure en un full, combinant formes correctes i incorrectes i els nenes i les nenes, el comparen amb l‟escrit al llibret, per 

comprovar si és correcte o no.
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Els secrets de les pedres:

Saquet amb  13 pedres a dins. Es tracta de trobar generalitats dels objectes però també veure

que malgrat l’assemblança, totes són especials i diferents.

 sense obrir el saquet podem pensar què hi ha a dins, plantejar hipòtesis sobre el pes, el color, la quantitat,... I després obrir el 

saquet.

 en parelles o en grupets de tres nens/es treballen amb les pedres, en un principi les toques, les observen, en parlen,... 

Després les toquen amb els ulls tancats i van pensant i verbalitzant si les troben totes iguales de textura, de forma,...

 les poden observar visualment i veure quins aspectes més generals comparteixen (colors, totes tenen ratlles, mida 

semblanta,...). Però després es tracta de filar més prim i trobar i descriure aquells petits detalls que les fan diferentes: una té més 

ratlles, l‟altra és més aspra, una altra té forma de cor, hi ha una altra que tons més grisos que nos pas marrons, unes tenen més 

ratlles i d‟altres franges més amples,...

 poden fer grupets amb les pedres segons trobin més semblances o diferències, o per mides, o amb ratlles i sense ratlles, o 

totes les que són de tonalitats marrons i les que no,...

 un cop les hem manipulat, observat,etc cada nen i nena tria una i ens explica què l‟ha dut a fer la tria (la forma, el color, les 

ratlles, el tacte,...)
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Endevina, endevineta, què hi ha a la bosseta:

Bosseta negra on es poden amagar objectes dels que s’han manipulat (o no) per a treballar.

 es tracta de poder amagar petits objectes que surten a la caixa Tapiesa, o d‟altres, per a poder treballar el desenvolupament 

del tacte i la memòria tàctil, així com la deducció d‟hipòtesis a través del pensament i deducció que es genera de tocar i no veure 

els objectes que hi ha dins la bosseta.

 es poden ficar materials diferents del què hem fet servir en el treball i activitats del projecte del Tàpies (palla, roba, pedres,...). 

Se‟ls pot demanar que trobin dins la bosseta un objecte donat o que vagin tocant i vagin anomenant tot allò que hi troben.
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Les mans són per tocar:

Capsa folrada de textures  que ja convida a  ser tocada i hi conté diferents objectes 

de l’entorn.

 Tocar la capsa i parlar-ne de com és la tapa i de com el recipient inferior i l‟obrim per veure entre tots que hi conté.

 En petit grup van traient els materials i objectes que hi troben i , si cal, pautats pel mestre/la mestra, es va parlant de  què és 

l‟objecte, on ho podem trobar (platja, parc, casa) les característiques,...

Es poden ficar a la bosseta “endevina endevineta (...)” i tractar de descriure‟ls sense veure‟ls o de trobar algun concret.

 podem fer classificacions i agrupaments dels objectes a partir de qualitats donades o a partir de les hipòtesis que el grupet va 

plantejant  sobre els objectes. Després raonaran verbalment perquè el posen en un grup i no en un altre o si l‟objecte podria

compartir característiques de diferents grups, quines en són,... 

 podem elaborar una llista a la pissarra  del vocabulari d‟objectes que hi ha, també fer columnes amb les famílies o grups 

d‟objectes que hem  agrupat,...

 a la capsa trobem també uns cartronets amb els noms dels objectes que hi ha a dins.  Un cop manipulats els objectes  es pot 

relacionar cada un amb el seu nom escrit en el cartronet.
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Escultures al carrer. 

Imatges d’escultures en exteriors

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

qui les dedica l‟artista,...

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

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

 Pensem a qui  o a què volem dedicar una escultura ( a la pau,  a l‟ajut entre els nenes i nenes, al respecte, ...), fem un llistat 

de coses, objectes representatius que hi podríem ficar, com ens agrada, estèticament que estiguin col·locats i ho fem entre tots o 

fent tres grups de la classe i per tant tres treballs diferents independents .

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

12



Matèries i materials:

Capsa amb matèries i materials  enganxats en bases de fusta susceptibles de fer servir en 

creacions artístiques del Tàpies.

 es pot fer un joc de tocar i  tractar d‟endevinar què és sense veure-ho. Parlem i classifiquem per característiques (dur, tou, ..)

 parlem de les característiques de les matèries que hi ha a la capsa, en quin entorn les hi podem trobar, que ens recordem, 

quan les fem servir quin significat simbòlic podria donar-li a l‟obra, 

 anomenen obres de l‟Antoni Tàpies que recordem que portin algun d‟aquestes matèries o materials.

 entre tots escrivim el nom de les matèries i materials de la capsa. Comprovem si estan ben escrits amb els cartronets que hi 

ha. 

 Es col·loquen els rètols a la taula, per columnes o espais i  a mida que s‟anomenen les característiques dels objectes, els 

situen sota un títol o altre.
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Què amaga l’Antoni Tàpies?:

Imatges de quadres on l’artista fa un efecte de relleu que sembla que hi ha objectes amagats.

 expliquem l‟efecte de volum que l‟Antoni Tàpies sempre vol donar a les seves obres. Expliquem com li agrada jugar amb els 

efectes i fer pensar i reflexionar a partir dels efectes i materials que  en fa servir.

 en grup petit presentem les imatges i els proposem que  pensin què hi ha amagat a sota el llençol que sembla haver-hi a les 

obres. Tapem el nom escrit a sota. Un cop verbalitzat el descobrint  per comprovar que  l‟han endevinat.  

 Relacionen el cartró del nom de l‟objecte amagat amb la imatge corresponent.

Llegeixen el cartró i després busquen la imatge corresponent.

Fem un joc d‟amagar objectes sota un llençol.  Poden sortir, mentre es prepara, un o dos nens/es  a fora. Li fem una mica la 

forma en relleu i mirant i després tocant, han de saber què és. Mentre toquen poden anar descrivint què és allò que estan tocant.

 A psicomotricitat es poden tapar alguns nens i nenes en estirats a terra, amb posicions diferents (arronsats, estirats amb les 

cames tancades, estirats amb les cames obertes, cap girat, bocaterrosa, braços oberts o tancats,... Primer es pot fer explicar i

verbalitzar com hi ha el/la nen/a posat mentre es mira, ,mentre es toca i després descriure la posició amb els ulls tancats i tractar 

d‟endevinar de quin company o companya es tracta.

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

14



Pedra, pedreta...

Capsa que conté  tres bossetes amb pedretes.

 Es tracta d‟explorar les pedretes, de veure les diferents mides, les diferents textures i colors.

 Es poden presentar a un petit grup de nens i nenes les pedretes de les tres bosses barrejades i han de ser ells/elles que han

de trobar el criteri per a fer agrupacions .

 un cop ja han fet les agrupacions segons els atributs de les pedres que han considerat, el/la mestre/a planteja fer sèries; en 

principi  una bàsica (petita/mitjana/gran), després ells/elles poden pensar quines altres en podrien fer i realitzar-les 

(gran/mitjana/petita, petita/petita/gran, gran/mitjana/gran,etc)

Parlar d ‟ on les podem trobar al nostre entorn de proper i proposar de portar-ne de diferents per ficar-les en una capsa i així

poder observar-les classificar-les i jugar també.
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Què és el que sona?

Capseta transparent amb potets opacs amb materials  a dins.

 podem tractar d‟endevinar què hi a dins els potets, amb hipòtesis (si poden ser grans o petites les coses que hi ha a dins, si 

pot haver-hi una o moltes minúscules, com ho podem saber, si són líquids o sòlids,...)

 més fàcil, depenent del nivells d‟abstracció i raonament dels nens i nenes implicats podem mostrar les imatges de les 

diferents caselles  parlar-ne de les característiques,etc. Després per parelles o petits grups fan sonar els potets molt a prop de 

les orelles i els col·loquen en el lloc corresponent (autocomprovació o per part del/la mestre/a amb el cartronet de dins el sobre 

blau).

 sense la capsa transparent es poden aparellar els pots segons es pensi que hi contenen el mateix (correcció també amb el 

cartró blau).

 podem fer una llista d‟elements, matèries o materials que hi podem ficar en pots  petits i que hi podem fer sonar.  Ens repartim 

els ingredients i cada nen/a porta algun  i  fem pots amb d‟altres materials que sonin també.
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Làmines de quadres.

Imatges d’alguns quadres de l’artista.

Es presenten làmines en mida DIN-A 5 .  Serveixen per a observar-les, parlar-ne , reflexionar sobre  els materials emprats, que 

ens pot explicar el quadre, podem deduir el nom a partir dels materials emprats,...

A les diferents imatges podem cercar  elements (lletres, números, colors, creus,etc) que en tinguin comuns .

 triar cada un quin li agrada més justificant  el raonament de l‟elecció.
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Quadres imantats:

Puzles de quadres en full imantat. 

Hi a la base sencera de cada una de les imatges per muntar. Es pot observar, parlar-ne etc. Posteriorment en parelles o petits 

grups es reparteixen  les bases amb les parts seccionades, per muntar els puzles més fàcilment a sobre.

 un cop muntats els puzles busquen  i llegeixen a les bosses el nom corresponent i els hi col·loquen.

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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Robetes :

Capseta de suro blanc amb diferents retalls de robes.

 Les traiem de la capseta i  les  passem en la rotllana o petit grup per tocar-les, experimentar diferents tactes, quins en 

agraden més o menys, perquè, que ens recorden aquestes robes (mobles, roba, bosses,...).

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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Textures: 

Mostraris  amb  materials diversos sobre una base de cartró.

 hi trobem cartrons, robes, papers, plàstics,... Per poder tocar i experimentar amb el tacte diferents textures, pes dels materials, 

rigidesa, elasticitat, flexibilitat,...

 podem anar anomenant què és, com és i buscar exemples de  l‟entorn en què els trobem o que veiem que hi ha alguna 

relació.

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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Toca-toca:

Abecedari Tàpies.

Es treballa una mica l‟abecedari Tàpies, que utilitza simbòlicament, a les seves obres. 

 es fan parelles amb les lletres, es llegeixen es repassen amb el dit, es fan en un full seguint la direccionalitat. 

 amb els ulls tancats es van tocant les lletres amb els dits i les han d‟aparellar.

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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Des d ’on mires?:

Objectes des de perspectives diferents.

Es mostren les imatges dels objectes  els quals tenen una perspectiva més standard a la nostra mirada i s‟anomenen .

La mestra col·loca  aquestes imatges com fent columnes a sobre de la taula on s‟està treballant.  Reparteix la resta d‟imatges 

entre els nenes i nenes que hi participen. Per ordre, han d‟anar col·locant , a cada torn, una de les imatges que tenen.

 repartides les imatges entre el grup de nens i nenes, han de verbalitzar què és i des d „on el mira (vista des de dalt, per sota, 

d „un costat,...).

 donats els cartronets, els llegim entre tot el grup que hi participa, les posem de títols a sobre de la taula i han d‟anar col·locant 

les imatges en l‟espai corresponent.  També es  pot fer a la pissarra, enganxant amb  blue tac.

 en un full, copien el títol d‟un dels objectes presentats i el dibuixen.

Converses de reflexió:

-estem acostumats a veure sempre els objectes  i a imaginar-los des del mateix angle.

-El mateix passa amb les situacions que vivim.  La mateixa experiència pot ser viscuda de diferent manera per les persones 

implicades, per això cal dialogar quan es produeixen diferents situacions entre els nens i les nenes, 

els adults,...

-per a l‟Antoni Tàpies, cal mirar les coses, les persones, els objectes, profundament, per dins, per saber 

realment  com són.
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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Sensacions de fusta:

Mostres diferents de fustes.

 són diferents mostres de fustes amb textures diferents, es reparteixen i es tracta de comparar-les en color, en textura, 

verbalitzant l‟adjectiu concret que la defineix, si tenen vetes o no,...  Es poden fer agrupacions seguint algun  d‟aquests criteris.

Hi ha uns altres rectangles que són com metal·litzats amb els quals podem comparar la temperatura al tacte en comparació 

amb la fusta, a més a més de comparar entre ells les textures i colors.

 podem sortir al pati o al carrer a tocar els troncs dels arbres, dels fanals, dels semàfors, de les parets i descriure‟ls.

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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Rètols:

Joc del memory amb el nom dels quadres en anglès.

 els rètols blaus són característiques de textures, molt bàsiques i els verds són els noms del que hi ha a la capsa “matèries i 

materials”.  Es proposen activitats de lectura en petit grup i amb la/el mestra/e per trobar la fusteta d „allò que diu el cartonet i fer 

l‟associació.  També es pot plantejar a la inversa.

 Els rètols blaus marquen com podem classificar els objectes que hi ha a la caixa “les mans són per tocar”. També podem fer 

una lectura  en petit grup.

Cada nen/a pot triar un rètol blau, tractar de llegir que posa i dibuixar un objecte que acompleixi el requisit.

 També amb el cartronet verd, podem repartir-los i cada nen/a ha de trobar la fusteta amb el material que hi indica.

 A cada nen/a del grup de treball se li dóna un cartronet blau.  Amb ajut, es  llegeix que posa i  es tracta de buscar objectes per 

la classe que tinguin aquesta textura .

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 memory:

Joc del memory amb el nom dels quadres en anglès.

 És el Joc del Memory (localitzar i memoritzar parelles).  Es preparen totes les imatges girades a sobre de la taula i els nens i 

nenes les han d‟anar girant, cada una que giren diuen el nom del quadre en anglès, si fan parella se les queden i si no les tornen 

a posar al seu lloc.  En finalitzar el joc  han de comptar en anglès les imatges o parelles que han aconseguit.

 prèviament al joc del memory la mestra pot  anar ensenyant les imatges i anomenant el nom del quadre.  Els nenes i nenes 

participen  repetint-lo.  

 La mestra es queda amb un joc de les imatges del Memory i l‟altra parella les reparteix entre els nens i nenes del grup de 

treball.  La mestra/el mestre ensenya la imatge anomenant el quadre en anglès.  El nen o nena que tingui la imatge igual que la 

de la mestra/el mestre, l‟ensenya als demés, verbalitzant el nom  en anglès.

Posteriorment la mestra/el mestre  fa el mateix, però només anomena els quadres sense ensenyar la imatge.  El nen o nena

que pensi que té aquell quadre, l‟ensenya i repeteix el nom.  Per a comprovar-ho el mestre/la mestra, ensenyarà la seva per 

veure si és correcte o no.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
Miró, els símbols i els colors. Picasso, 
els sentiments i les emocions.
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2- Altres Suggeriments i propostes per a dur a terme 

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

com en la de les textures i els materials de l‟entorn.

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

b -descoberta de l‟entorn

c -comunicació i llenguatges

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

Lourdes Martín Herrero

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

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

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

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

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

hem de saber que té vincles directes amb les altres.



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

altres.

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

Lourdes Martín Herrero



a- Recursos, propostes i suggeriments per  treballar a 

psicomotricitat o llenguatge corporal.

Trobarem a la graella un seguit de propostes i suggeriments 

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

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

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

completant altres propostes.

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

Lourdes Martín Herrero

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

música, 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:

Què amaga l‟Antoni Tàpies? A partir del treball a l‟aula de les imatges dels relleus amagats de l‟Antoni Tàpies a la classe de 

psicomotricitat  i expressió corporal ho farem vivencialment cada nen i nena. Necessitarem 

alguns llençols, millor blancs.

Primer ens posarem tots a terra estirats i expressarem postures diferents que verbalitzarem 

per ajudar (que sembli que dormim, que correm,...)

Posteriorment  es fan parelles. Un/a de la parella s‟estira a terra i fa una postura, l‟altre/a el 

tapa amb el llençol i ha d‟aconseguir, que es vegi el relleu de la forma del cos del que/de la 

que està estirat/da a terra, i seguir-lo amb les mans. Després canvien el rol.

La mestra farà una foto a cada una de les siluetes en relleu, en perspectiva picada perquè es 

vegi bé l‟efecte (enfilada a una escala o cadira). Aquestes imatges les podrem exposar per 

l‟aula de psicomotricitat després de recordar tots i totes junts/es la sessió i intentar descobrir 

cadascú la forma en relleu

L‟abecedari Tàpies Representarem les lletres i símbols de l‟abecedari Tàpies a la sala de psicomotricitat. 

Farem servir les piques per a representar, en petits grups  les lletres A X T +.M Y.

En la mateixa sessió, o en una altra, podem fer-ho amb les cordes i caminem per sobre, ens 

ajuda a interioritzar les grafies.

El grupet de nens i nenes s‟ha d‟organitzar per a què els seus cossos estirats a terra vagin 

representant les diferent lletres de l‟abecedari Tàpies que va dient el/la mestre/a.

En un gran paper d‟embalar posat al terra, amb tires de cartolines (els sobrants de quan es 

tallen, per exemple) els nens i nenes han d‟anar col·locant-les de manera que vagin obtenint  

els diferents símbols.

Empremtes amb diferents parts 

del cos

A l‟hora que es treballen les parts del cos, pensem quines són aquelles amb les que puc deixar 

marques, empremtes (planta dels peus, palmells de les mans, llavis, dits,...)

Amb diferents materials (pintura, aigua amb colorants comestibles, res...) deixen l‟empremta 

sobre diferents suports (sorra, paper, cartró, el terra, fusta,...).
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 corporal, psicomotricitat:

Grafisme amb materials A la sala de psicomotricitat podem vivenciar els diferents grafismes que es fan a la classe i 

que es poden relacionar directament amb l‟Antoni Tàpies (les lletres que utilitza, les creus, 

les línies,...)

Apart de vivenciar-lo directament en l‟espai i amb el cos, es proposa tenir diferents safates, 

poc profundes però  llargues.  Hi posem materials diferents:en una sorra, en altra 

serradures, en altra sucre, en altra farina,etc. Es tracta de reproduir els grafismes en 

aquests materials amb els dits, amb pals, amb pedres, amb imant (un per sobre i un per 

sota de la safata9 i observar que passa, com reaccionen els diferents materials davant els 

traços fets.

Si les safates són grans també i força planes poden ficar-hi  les mans, els dits, els peus per 

fer petjades.

També es podem fer empremtes a sobre un paper, segons el materials que hem tocat 

queda diferent o no en queda res.

Empremtes, petjades i ditades Amb els peus, amb les mans, amb els llavis podem fer una activitat de deixar petjades i 

empremtes. Podem modificar el plànol de treball: les petjades dels peus en horitzontal amb 

un paper gran al terra pel qual poden caminar (peus plans, puntetes, dits dels peus,...). Per 

les mans i dits de mans, així com per als llavis podem treballar en una pla vertical.  Per a 

aquesta ocasió podem buscar un suport transparent (plàstic que venen per metres a les 

ferreteries) i un cop penjat a la paret, poden anar deixant les empremtes amb colors 

diferents.

Després podem penjar el mural en vidres o portes o a la paret.

Caminem, caminem Fem circuits per la sala per reforçar, per exemple, aspectes de la marxa, i fem l‟activitat 

que s‟hagin de desplaçar per superfícies diferents descalços, perquè  en notin les 

característiques. El circuit per exemple, pot tenir matalassos (tous), bancs de fusta llargs 

(durs), tatami (més dur que el matalàs però més tou que la fusta),el terra, que  pot ser està 

fred,  el soroll o no que es fa quan es camina per una o altra 

superfície, pensem com estan fetes, rodolem amb els cilindres 

rígids i notem amb la panxa, amb l‟esquena, també posem la panxa 

i l‟esquena sobre el banc de fusta, per experimentar la superfície,...

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 corporal, psicomotricitat:

Les pilotes Fem servir diferents pilotes petites de diferents textures i mides: de tennis, de ping-pong, de  

goma amb punxes, de vidre (bales),  de golf, de squash,  de goma de la platja, de petanca, 

de suro, d‟escuma, etc

També farem servir pilotes grans de  diferents textures i mides: de bàsquet, de futbol, de 

goma,  de plàstic, d „escuma,...

Podem organitzar diferents jocs per la sala un cop hem parlat , en rotllana ,de les seves 

característiques.

Poden ser jocs lliures, en un principi per a que tots experimentin amb les diferents pilotes 

(fent-les botar, passant-les , llençant-les, fent-les rodolar, bufant-les...)

Després es poden fer activitats més dirigides si es creu oportú, però al final de tot és 

convenient parlar , a la rotllana, de l‟experiència amb les pilotes.

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 a la Fundació Tàpies Per a treballar aquest projecte és important realitzar una visita a la Fundació Tàpies de 

Barcelona.  

Abans d‟anar-hi podem veure l‟edifici i el carrer on es troba la Fundació Tàpies 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.

Observarem l‟edifici des de fora i l‟escultura de “Núvol i cadira” i hi ha a la part superior.

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.

Racó dels exploradors i 

exploradores

A partir del treball de l‟Antoni Tàpies, sobre les textures i els materials de l‟entorn, a l‟escola 

podem  treballar l‟entorn proper de les nenes i nens,  de com caure en què les coses més 

petites ens poden aportar grans  coneixements i exploracions.

Es tracta de muntar un racó a la classe on poder anar posant material que poden anar 

aportant els nens, en relació amb el que es treballa del Tàpies. Hi poden haver capses amb 

pedres diferents, sorres i terra en bosses, fulles i branquillons, papers, robes, petxines...

Caldria tenir-ho tot amb el nom, en lletra de pal, que podem ajudar al nen o nena que ho 

porti, a posar-ho, ens han d‟explicar la font (el lloc) d ‟on ho han  agafat (el pati, el carrer, el 

parc, la muntanya, la platja,...)
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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L’entorn:

Amb aquests materials podrem fer jocs lliures (JOC HEURÍSTIC) on manipulen, 

experimenten, comparen, classifiquen,etc de manera espontània.

També podem fer sessions dirigides on poder fer jocs de vocabulari, de descripció del 

material, de classificació en material de rebuig, de la natura,...

Les pedres són també aprofitables per pesar-les , fer agrupacions i sèries segons les 

mides,... Podem mesurar els branquillons, comparant les llargades,...

Els podem classificar segons les característiques, les qualitats, les quantitats, l‟origen,...

Creem petits entorns plàstics Es tracta de pensar en un entorn per a treballar (platja, muntanya, carrer, parc, pati, 

escola,...) a partir d‟aquí els nens i nenes han d‟anar aportant materials, fotos, ... lligats  

amb el que es fa.  Es pot fer un tema per taula, o dos temes per tota la classe.

A mida que van portant  materials es  col·loquen en capses i safates, per a poder explorar-

los, seleccionar-los i després muntar  una creació plàstica que tingui el nom de l‟entorn triat 

(per exemple si és el parc pot haver alguna foto de nenes i nenes als gronxadors, sorra 

enganxada, un paper caigut al terra,...)

Es pot realitzar una sortida a l‟entorn triat per a observar-lo i recollir material.

Diferents punts de vista Amb diferents objectes que formen part del mobiliari de la classe, i amb els propis nens i 

nenes, observem que les coses les podem mirar des de diferents posicions, des de 

diferents angles i que, llavors, veiem diferents elements i posicions del mateix objecte o 

persona.  Mostrem fotos d‟una cadira, d‟una persona, d‟una taula, des de diferents angles  i 

reflexionem entre tots des d „on l‟està mirant la càmera que ha fet la foto.

Això també ens porta a reflexionar que a vegades  estem parlant del mateix, però de 

diferent manera i costa d‟entendre.

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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L’entorn:

Les pilotes En un a caixa a la classe podem tenir diferents tipus de pilotes petites: de tennis, de ping-

pong, de  goma amb punxes, de vidre (bales),  de golf, de squash,  de goma de la platja, de 

petanca, de suro, d‟escuma, etc

Totes aquestes pilotes són esfèriques evidentment, però tenen textures diferents, mides 

diferents i pesos diferents. Les podem manipular i observar-les.

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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Propostes per a l’aula:
Les textures i els materials formen part de l’entorn.  Són el lloc on vivim, on treballem i on juguem, explorar-lo ens porta 

a coneix-se'l, ens aporta aprenentatges  i a estimar-lo, respectar-lo.

Les tres R Reduir, reutilitzar i reciclar: amb el treball que sobre els materials i el se ús s‟introdueix amb 

el projecte de l‟Antoni Tàpies, i a partir del que expliquem als nens i nenes que l‟Antoni 

Tàpies no tira res i  torna  reutilitzar els objectes per donar-los un nou valor, podem 

Introduir  a la mainada la necessitat de complir amb aquestes tres R per cuidar el nostre 

entorn.

Seria el moment d‟introduir les bosses de colors per a classificar els materials de residus 

que es creen a l‟aula, la reutilització de fulls,...

Racó dels experiments Al llarg del curs es pot tenir muntar a la classe, o en un altre espai si se‟n té, un racó dels 

experiments on podem  observar, manipular, experimentar, explorar, elaborar i comprovar 

hipòtesis... diferents matèries i materials i les reaccions que  tenen davant diferents 

situacions. Així, es pot treballar les textures a través del tacte de diferents materials, el 

rodament de diferents materials sobre diferents  superfícies, materials que suren o no 

suren, barreges de diferents líquids, de líquids i pols (farina, sucre, cafè,...), els líquids i els 

sòlids  (pedres, aigua, mel, sorra, mantega,...) sobre  diferents superfícies (roba, fusta, 

cartró) etc

Paro, penso i actuo. A l‟Antoni Tàpies li agrada molt pensar.  Podem transmetre aquest missatge als nens i 

nenes i introduir aquesta dinàmica a les rutines de la classe.  Podem posar un rètol  o la 

foto del Tàpies en actitud de pensar per a tenir-ho present.

Els hem de fer veure la importància de reflexionar i meditar les coses i els coneixements, 

que no podem anar ràpid i que això serveix tan per a treballar, com per a respondre , com 

per jugar o pensar a no barallar-se i trobar una solució adequada al petit conflicte (hi ha el 

conte de La tortuga, adaptat per la Fundació Adana per a nens i

nenes amb TDA-h que parla precisament d‟això.

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 d‟expressió de missatges i 

vivències.

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

Lourdes Martín Herrero

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Llenguatge plàstic:

Les sessions de llenguatge o expressió plàstica poden estar musicades  ambientalment, amb  peces musicals

dels autors preferits de l’Antoni Tàpies, sobre tot quan es tracta de treballs individualitzats, els permet més 

concentrar-se en escoltar la música  i  la part plàstica surt més espontània.

Autoretrat Expliquem què és un autoretrat i que en Tàpies, que li agradava molt anar a la seva habitació a 

pensar, a llegir i a escoltar música,  va començar dibuixant d ‟ell mateix la imatge que veia reflexada 

en el mirall de l‟armari de la seva habitació.

Amb l „autoretrat, encetem el treball de la cara. Poden mirar-se al mirall de la classe i dir què veuen, 

com es veuen,...

L „autoretrat es pot fer amb tèmperes o amb ceres toves que els nens i nenes de tres anys dominen 

millor. També es pot fer exclusivament amb llapis, com feia l‟Antoni Tàpies.

Pintura En els seus quadres, en Tàpies fa servir pintura aplicada de diferents maneres. Fa línies, creus, 

gargots, símbols, superfícies.

Els colors que fa servir són  constants, en general, en totes les seves obres:ocres, negre, vermell, 

marrons, grocs.

Pintarem a sobre de diferents superfícies (full, full de dibuix més gruixut i cartró) amb pintures de les 

tonalitats de Tàpies.  Apart de la combinació dels colors observarem com queden  segons la base 

que hem fet servir. Poden fer línies, taques, creus, lletres,...

Pintura matèrica i 

mixtures

Per a l‟Antoni Tàpies la pintura matèrica és aquella en la qual barreja elements i productes diferents; 

experimenta per a obtenir diferents textures.  És la tècnica de la mixtura, que ell aplica pols de marbre 

en moltes ocasions, però que a l‟escola resulta impossible pel preu.

Nosaltres podem experimentar fent barreges de pintura amb aigua, pintura amb sorra, pintura amb 

sucre, pintura amb serradures, pintura amb pedretes, amb farina,... I amb tot el que se‟ns acudeixi.

•En un paper d‟embalar gran posat a la taula perquè es pugui treballar en grups, fem entre tots i totes 

les barreges per a observar com queden.  Després ho posem en safates de plàstic  o porespan  i amb 

pinzells i brotxes de diferents mides poden anar fent línies, creus, camins, taques, lletres,... Lliurement 

per tota la superfície.

Un cop seca la pintura matèrica podrem tocar per a experimentar les diferents 

textures que hi ha quedat. 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:

Es poden fer moltes barreges i proves que ens permeten experimentar: podem fer pigments 

naturals amb alcohol i fulles de flors, o julivert, o colorant alimentari i després pintar, l‟efecte és com 

l‟aquarel·la, molt aigualit.

A la pintura li podem aplicar altres líquids o fluids: sabó, va bé per enganxar la pintura al plàstic, oli, 

cola o vernís i pintar un paper arrugat, (quedarà molt dur), vernís i pintura (sortirà una peça com de 

plàstic que podem aplicar als vidres de la classe), pintura blanca amb sorres de colors, mel de 

diferents textures amb sorra de colors per solidificar-la una mica,etc això va bé fer-ho sobre 

superfícies rígides que no absorbeixin gaire, per poder observar clarament l‟efecte.

Escultures amb objectes de 

rebuig i d‟altres

També són volum. 

•A vegades amb el propi mobiliari podem fer escultures de l‟estil de l‟Antoni Tàpies: amb un armari 

obert i ficant  molta roba, decorant una cadira, omplint un cistell o caixa que tenim per la classe.  

Quan fem escultures u obres d‟aquest estil cal parar-se a pensar en l‟objecte que fem servir,  com 

fa l‟Antoni Tàpies, que ens diu que tots els objectes per simples que siguin tenen la seva història i 

sovint no són importants pel que són sinó pel que representen en les nostres  vivències i records.

• Entre els objectes de rebuig que tenim  a les bosses de reciclatge de la classe, segur que troben 

tubs de cartró del paper de  wàter, papers d‟alumini, fulls, trossos de  cartolines, pot ser hi ha 

alguna ampolla de plàstic.  Amb tot això podem mirar de combinar-los i enganxar-los (va molt bé la 

pistola de silicona per enganxar ràpid i net els objectes) per veure que en surt de tot plegat.  Entre 

tots li podem posar un nom.

•Amb paper d‟alumini també podem fer escultures, tipus “Núvol i cadira”, es treballa molt la pressió 

digital i la habilitat de la mà.

•Amb campanes de porespan es pot simular que es fa una obra semblant a la de l‟artista.  Els nens 

i nenes poden punxar formes que pensin tenen algun simbolisme o de l‟abecedari Tàpies i el/la 

mestre/a després les retalla amb el cúter per deixar el forat.  La poden pintar i decorar com 

vulguin:enganxant papers de diari, de colors, pintant amb pintura, amb retoladors,...

•Amb cartrons en làmina també es pot fer un buidatge.  Els nens i nenes poden fer un dibuix o 

formes senzilles, amb el llapis, després poden aplicar   la  tècnica del

Grattage (esquerdar el dibuix per les línies); el/la mestre/a amb el cúter fa el

buidatge de la forma.  Després es pot decorar, pintar, donar simbolisme a 

la superfície del voltant del buidatge.

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:

Superfícies i textures Com a suport de les experiències plàstiques serveix qualsevol que se‟ns acudeixi, pot ser tenim 

material de rebuig o de reciclar a la classe que ens pot anar bé.

La mateixa pintura en superfícies diferents no queda igual.  Farem proves de pintar sobre cartró de 

caixes marró, sobre cartró plastificat de qualsevol altra caixa, de paper d‟embalar, de paper de 

dibuix, de plàstic de transparències, de fustes, de robes diferents, etc

Observarem què passa i podrem planteja hipòtesis sobre el què passa amb la pintura a cada una 

d‟elles (absorció, rellisca,...)

Rascar, A sobre d‟una fusta podem fer l‟efecte de rascar.  Aquest efecte el fa servir l‟Antoni Tàpies per 

mostrar el que hi ha a l‟interior de les obres (diu que no sempre el més important i millor és el que es 

veu).  Amb alguna de les pràctiques ja realitzades o  en alguna de nova, podem rascar la pintura, 

amb una targeta (tipus les de crèdit), amb una eina de la plastilina,etc; en rascar la pintura fent un 

camí o una creu, veurem com ha quedat la superfície de sota.

Volum A l‟Antoni Tàpies no li agraden els quadres plans, per això totes les seves obres ressalten de la base, 

fa servir materials que sobresurten i que es poden tocar i ens proporcionen una textura, un efecte de 

volum que ell vol crear en les seves obres.

Treballem el concepte de volum, que vol dir (coses que puc agafar i  que  puc ficar coses a dins). La 

sensació de relleu que  crea en obres com efecte de bastó, podem recrear-lo a la classe.

•Proporcionem als nens i nenes escuradents i un full gruixut, de dibuix.  A sobre del full  practiquen 

col·locant els escuradents fent una forma, la que vulguin. Un cop  han trobat una forma que  els 

agrada, l‟enganxen amb cola blanca.

Mentre s‟asseca, en un full  més prim, pinten amb tèmperes  amb colors ocres i marrons, per exemple 

(per donar més lluor a la pintura va molt bé posar-li vernís barrejat).

Mentre s‟asseca aquest full posen cola blanca a tot el full on tenen enganxada  la forma amb els 

escuradents.  El que han pintat el sobreposen i enganxen amb l‟altre; entre mig queda la forma dels 

escuradents, que amb els dits amb resseguint i perfilant perquè es marquin més i quedi la forma de 

relleu.

•Una altra podria ser fer la figura del cos amb plastilina, molt esquemàticament,

Enganxar-lo en un full de dibuix i, com en l‟experiència d‟abans, sobreposar un 

full més fi, prèviament pintat.  Fem el mateix, abans no s‟assequi la cola, 

resseguim el cos i s‟endevinarà la forma.

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:

Grattage Com ja he dit per al Tàpies interessa també el de dins de les coses.  El grattage ens permet veure 

per dins la matèria. Es tracta d „esquinçar , com si esgarrapéssim el cartró, el ciment, el fang o el 

que fem servir com a matèria.

•Podem proporcionar a cada nen una mida de DIN-A 4 de cartró marró, de les caixes i amb el 

punxó practicar el grattage, fent línies i diferents figures lliurement.  Observarem què es veu a dins.

• també podem fer plaques de fang, amb el corró, i després experimentar grattage també amb el 

punxó o amb un llapis.

Collage És la barreja de diferents materials; quan es tracta d‟una obra tots junts, per molt diferents que 

siguin ens donen una sensació de relació de conjunt. 

Per a fer-lo es pot sol·licitar materials diferents als nens i nenes, també es poden fer servir dels que 

hi ha a la classe que han portar per a observar en els diferents racons.

Podem combinar diferents tipus de paper, de robes, fils, cordes,objectes de rebuig (ampolles 

plàstic, paper de plata,...)

.Amb la tècnica del collage  podem fer un quadre gegant.  Amb paper d‟embalar marró, 

proporcionem als nens i nenes paers de diari, revistes, i d‟altres, ells/elles els han d‟esquinçar, com 

quedin i enganxar-los pel paper d‟embalar. Després els proporcionem safates amb pintura 

(barrejada amb cola i vernís) de colors negre, marrons, vermells foscos,... I que facin brotxades, 

pinzellades lliurement per sobre de l paper d‟embalar i de tot el que han enganxat.

.Es poden fer collage seguin un criteri donat: amb elements tous, amb elements d‟un color, ...  

També amb temes, per exemple posem coses que hem trobat pel pati, o pel carrer, o collage de 

coses de la classe,...

Fregar La pintura, de tèmpera o matèrica, la podem posar a sobre de la superfície de diverses formes. Una 

d‟elles és fregada.  Però  podem  fregar-la de diferents maneres.

Com sempre podem practicar en un tros ben gran de paper d‟embalar, ja que ens permet treballar 

molt a la vegada.  Els nens i nenes tindran a la seva disposició diferents materials per fregar la 

pintura.  Prèviament els explicarem que vol dir fregar (ex. del cargol).

Alguns estris que ens permeten fregar pintura en el paper o la fusta: 

brotxes, pinzells, esponges, draps,  les mans, els peus, i si és 

molt gran podem fer servir l‟escombra com fa a vegades l‟Antoni Tàpies.

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:

Alfabet Tàpies S‟anomena Alfabet Tàpies a tots aquells símbols, lletres i números que fa servir l ‟artista en les 

seves obres i  que tenen un significat, un simbolisme. A P3 està molt bé fer constantment una  

referència a les lletres dels noms dels nens i nenes de la classe quan fem servir les lletres de 

l‟abecedari Tàpies (la A d‟ Antoni, com la de l‟Anna, la T de Tàpies i de Teresa, com la del 

Tomàs,...) Aquest abecedari el podem repassar amb lletres donades, en llapis, amb ceres, amb 

pintura, amb el dit,... Les podem retallar i estampar o estampar al buit.  

Caldria fer-les amb els colors que normalment fa servir l‟artista  en les seves obres a l‟hora de fer 

els símbols (negre, vermell, vermell fosc  o granat, blanc).

Materials Tàpies Amb tots els materials que hem anat recollint per als diferents racons muntats a la classe per a 

treballar la descoberta de l‟entorn, podem fer murals, en paper d‟embalar gran i enganxar-los, amb 

el nom a sota o poden ser també  alguns dels que fem servir per a elaborar el quadre.

Línies amb pintura Sobre paper d‟embalar gran i en petit grup, podem practicar pintura, fent línies, creus, x,... Amb 

diferents recursos:brotxes, pinzells, rodets,..., fem servir pintures de colors de Tàpies i  el fem 

lliurement.

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:

Estampar Es pot fer amb diferents suports, però pot ser és preferible començar amb el paper blanc, on puguin 

observar directament l‟efecte.

Es tracta de buscar algun element que ens pugui servir per fer de tampó (esponges, draps, patates 

tallades, dits, mans, peus, cartrons ratllats,  i tot el que se‟ns pugui ocórrer susceptible de fer 

aquesta funció.  Els nens i nenes poden estampar espontàniament, un cop els hem explicat la 

tècnica (cal pressionar, no fregar).

•També podem practicar estampar al buit, amb formes ja donades.  Es tracta de proporcionar 

formes que prèviament són retallades en paper, en aquest cas poden ser  X, T, A, la inicial del 

propi nom del/de la nen/a, formes geomètriques,...

En el full de suport sobreposem, sense enganxar,  les formes retallades i pintem pel full lliurement, 

tapant les formes. Per tapar per sobre podem fer servir els colors que fa servir en Tàpies i podem 

estendre la pintura amb brotxa fregada per la superfície, amb esponja, 

amb un corró, etc.  Quan tenim tota la superfície coberta, inclús les formes 

que hi hem sobreposat, deixem que s‟assequi una mica.  Un cop està una 

mica sec,  retirem les formes geomètriques, creus i lletres.  Es veurà el 

suport, l‟espai ha quedat sense pintar, quedant la forma de la figura

superposada.

Fem un quadre Amb totes les tècniques  que s‟han practicat i amb tot el que hem après de l‟Antoni Tàpies no hi ha 

forma millor que finalitzar el projecte amb un gran quadre realitzat  cooperativament entre tots els 

nens i nenes de la classe.

Prèviament al quadre cal fer  diverses converses, plantejar el que coneixem vers les tècniques, els 

materials,...prendre notes, fins i tot fer esborranys per situar-nos.  Cal arribar a acords entre tots per 

saber quin suport farem servir, la mida,que hi posarem al quadre de matèries i materials, recordar 

les tècniques  i decidir quines tècniques podem emprar, fer llistes de materials  i objectes i distribuir 

qui els porta o si ja en tenim a la classe, quin nom li posarem,etc

En finalitzar-lo el firmarem i es pot penjar  en algun lloc de l‟escola i 

realment queden molt vistosos.

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

Lourdes Martín Herrero
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c.2. Propostes pel llenguatge musical.

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

directament relacionades també amb anglès o amb llenguatge 

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

treballar.

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

Lourdes Martín Herrero

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

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

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

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

ajudar els nens i nenes a sentir-la com a font d‟inspiració en el moment de fer les creacions plàstiques, com fa 
l‟Antoni Tàpies; aquí només s’ha posat una petita mostra.



Llenguatge musical:

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

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

Expressió corporal Fem la tria d’un autor musical dels que li agraden al Tàpies per a representar-la a l’espai amb el cos, 

desplaçant-nos, de diferents maneres, per tot l’espai, només per una línia, només el cos sense 

desenganxar els peus del terra, adonant-nos dels moviments suaus amb la música suau i més fort amb  

fragments amb ritmes més ràpids o forts.

La música que li agrada a 

l‟Antoni

Fent referència als músics  clàssics que li agraden a l‟Antoni Tàpies: Wagner sobre tot, però 

també Brahms, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wolf.

El/la mestre/a de música pot triar alguna música adequada per escoltar amb objectius diferents 

dintre dels proposats en el currículum de música .

Camins de música Quan ja han sentit , vivenciat en l‟espai i coneixen alguna música de les que agraden a Tàpies, 

es pot fer una activitat, amb ceres toves o amb retoladors que representi en un full DIN-A3 els 

camins i variacions i bucles de la música que senten.

Pinto la música Amb d‟altre autor musical dels que li agraden al Tàpies, podem fer una sessió de inspiració 

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

agrada o no,...

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

inspira la música que escoltem.

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

Lourdes Martín Herrero
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Llenguatge musical:

Cançó dels sentits “T’ho torno a 

repetir”

Amb la cançó dels sentits anem repassant les parts del cos i el sentit que desenvolupen.  Es pot trobar a 

moltes editorials o discogràfiques de caire infantil

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

Lourdes Martín Herrero
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c.3. Propostes pel llenguatge matemàtic.

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

Lourdes Martín Herrero

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

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

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



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

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

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

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

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

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

ampliació dels coneixements i informacions.

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

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

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

per a identificar alguns elements dins d‟un tot.

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

Trobar elements concrets Es dóna una llista d‟elements que han de trobar en un quadre i encerclar-los (lletres, números, 

creus, algun dibuix o forma amagada,... En les imatges plastificades es pot encerclar amb 

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

que després es renta amb tovalloletes humides.

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

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

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

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

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

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

de tot el que ell hi ha anat afegint.
Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
Miró, els símbols i els colors. Picasso, 
els sentiments i les emocions.
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Llenguatge matemàtic:

Mides, llargades, pes dels 

materials

Amb els diferents materials que anem recollint per al racó dels exploradors o per al racó dels 

experiments i també amb els presentats a la caixa Tapiesa podem analitzar, comparar (més 

llarg què, més curt que,...), etc les mides de les pedres, de les petxines, dels branquillons, 

dels papers, de les robes,etc

Per mesurar estaria bé tenir un regle adaptat, on només hi surtin  números, sense dècimes.

També  podem tenir una balança senzilla on puguin comprovar que una pedreta pesa més 

que no pas un full, per exemple.

Comptem! Amb les bossetes de les pedretes de la caixa Tapiesa, però també amb els materials que 

vagin aportant els nens i nenes podem comptar, endavant, endarrere. 

Fem sèries de lògica Podem treballar la lògica a partir dels materials que tenim, per exemple amb les pedres (gran/ 

petita, gran/mitjana/petita, marró/blanca,etc) també amb d‟altres (pedra/petxina, 

roba/paper,etc) si són objectes grans la poden fer al terra.  És molt important que després de 

fer-la siguin ells/elles qui la tornin a seguir i llegir per comprovar el raonament i què està 

correcta.

Agrupacions  quantitatives Amb les pedres, o qualsevol altre material, diem que facin grups de una pedra (totes 

separades), grups de dues pedres (parelles), grups de tres,etc

Agrupacions qualitatives •Agrupar materials segons un atribut o característica donada . Per exemple barregem totes les 

pedres i han de veure de separar-les per mides, per colors, per ratlles o no, amb petxines 

també es pot fer.

• També es pot donar un munt de materials diversos i que els mateixos facin grups, trobant 

alguna característica o atribut comú.

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 matemàtic:

Cartesià d‟atributs per trobar 

objectes i materials

En petit grup fem una graella de doble entrada, a dalt es pot posar colors i a la part del costat 

textura (ho fem tenint en compte els materials que sabem hi ha a la capsa) 

Aleshores, seguint el quadre de doble entrada , hem de buscar un objecte de la caixa: per 

exemple ha de ser blau i aspre; amb aquestes coordenades, que els ajudem a llegir de la 

taula de doble entrada, busquen l‟objecte, l‟anomenen i amb escriuen el nom, amb lletra de 

pal, en el lloc on es creuen les dues entrades (el nom el poden copiar d‟un model que els doni 

la mestra).

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
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c.4. Propostes pel llenguatge verbal.

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

Lourdes Martín Herrero

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

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

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



Llenguatge verbal:

Lectura i escriptura •Tots els cartronets i recursos de la caixa Tapiesa estan elaborats en lletra de pal per 

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

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

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

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

noms, el propi i el dels companys i companyes

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

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

de l‟artista.

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

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

conclusions que hem parlat a les converses,...

•A l‟Antoni Tàpies li agrada molt llegir llibres que parlin de l‟Orient, així que podem aprofitar i 

adaptar una mica aquest aspecte i a l‟estona de biblioteca o una estona cada dia anar llegint 

contes d‟origen oriental.

•Lectura del conte de “La tortuga” adaptat per la Fundació Adana (nenes i nenes amb TDA-H).

•En els quadres busquem les lletres que fa l‟Antoni Tàpies (A, M, T, X, Y) i establim 

comparacions amb les inicials de les lletres dels noms dels nens i nenes de la classe.

•Les repassen en lletres buides per a saber fer el traç. També les poden repassar quan les 

troben en les imatges dels quadres plastificats, recordant-se després d‟esborrar-les.

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

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

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

els altres és quelcom important.

El llenguatge oral es fa servir molt a totes les activitats proposades; és una manera de 

potenciar no només la llengua vehicular de l‟escola, el català, sinó també de mostrar els 

pensaments i coneixements, i la informació que assolim en el procés d‟ensenyament 

aprenentatge.  L‟expressió oral ajuda a estructurar els pensament i els coneixements i a 

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

comptar-hi en tot moment.  

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

sabem respecte del tema que es tracta.

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

desenvolupament de les habilitats de pensament (recerca, 

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

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

Identificació de lletres en un text •Se‟ls proporcionen revistes, textos, en lletra de pal gran on puguin localitzar lletres A i T com 

les inicials de l‟Antoni Tàpies.  Es poden enganxar en una cartolina.

•Després poden buscar les seves inicials i fer el mateix.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
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Llenguatge verbal:

Poemes, rodolins,... •Podem fer entre tots un poema, rodolins, frases, endevinalles,.. respecte dels  quadres, de 

les obres o per endevinar materials. En  podem buscar a vegades , però, és més enriquidor 

inventar-los amb els nens i nenes.

•També resulten interessants els poemes visuals (com els que feia en Joan Brossa, amic de 

l‟Antoni Tàpies) i jocs de jeroglífics senzills. Els poemes visuals els podem fer amb objectes 

que podem triar i penjar a la paret o amb dibuixos, coses  imatges retallades,...

Lectures •A través de la utilització dels rètols amb els noms de les obres, dels materials etc, es 

contribueix en el treball de la lectura.

•Llegim els llibres que parlen de l‟artista.

•També podem llegir informacions i contes sobre els entorns diferents més propers als nens i 

que  hi ha una proposta de descoberta de l‟entorn.

•Llibre de les tres bessones, de la Roser Capdevila, que  parla de les tres R ( reduir,reutilitzar, 

reciclar) lligat amb el treball que es fa a l descoberta de l‟entorn.

Expressió i comprensió •Els nens i nenes expressen el que veuen a les obres de l‟Antoni Tàpies, això també  ens fa 

veure que l‟han comprès, que l‟han interpretat, que ha hagut un pensament previ, un enunciat 

d‟una hipòtesi respecte del que expressen.

• Trobar la imatge d‟una obra de Tàpies, d ‟ entre vàries donades, a partir de la descripció que 

el/la mestre/a (cal una clara compressió de les pautes descrites).

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
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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 textures i les 

materials de l‟entorn, de l‟art i de l‟artista Antoni Tàpies.  

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 Tapiesa per a treballar els aspectes 

d‟anglès del currículum d‟educació infantil.  

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

desenvolupament del projecte “Tàpies, les textures i els materials de l‟entorn” a l‟aula ordinària; es tracta, només, 

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

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



English:

-titella Tapiesa

-sarró amb la foto de l‟artista

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

de l‟ Antoni Tàpies; 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

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

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

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

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

Jclick

(elaborat per Lourdes Martín 

Herrero, autora d‟aquest projecte)

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

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

To Touch and  to guess Amb els diferents materials que hi ha a la caixa Tapiesa o d‟altres nous es fa el joc de tapar 

els ulls i tocant amb les mans han d‟endevinar l‟objecte que és.

Per que no resulti complicat  es mostren prèviament tres objectes, la /el mestra/e verbalitza 

el nom, els fica en una bossa i tocant-los el/la nen/a ha de recordar el nom, el/la mestre/a els 

pot  tornar a repetir si cal.

To hit

(exercici d‟ordinador elaborat per 

la Lourdes Martín Herrero, autora 

d‟aquest projecte)

Joc   per a treballar el nom de les textures d‟alguns objectes.  És molt senzill i el poden fer 

autònomament . Poden anar repetint la paraula quan cliquen a sobre de l‟objecte.

Des d „on mires? Amb aquest joc que hi ha a la caixa Tapiesa, que són diferents objectes vistos des de 

diferents perspectives, també es pot fer un joc de vocabulari, ja que tots els objectes són 

molt propers a l'entorn dels infants.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
textures i els materials de l’entorn. 
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English:

Search the elements of the

pictures

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

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

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

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

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

els seus elements, per exemple : “Núvol i Cadira (Cloud and Chair), “Blau emblemàtic” 

(Emblematic blue), “Línia vermella” (Red line), etc

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
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c.6- Propostes  relacionades amb l‟àmbit de les TIC i de les 

TAC.

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

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

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

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

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

les TAC.

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

Lourdes Martín Herrero

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

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

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

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

idees interessants,etc

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

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

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

matemàtic,etc)

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

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

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



Tic i tac:

Power point: 

“ANTONI TÀPIES. LES 

TEXTURES I ELS 

MATERIALS DE 

L‟ENTORN” (1)

autora Lourdes Martín 

Herrero

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

Activitats que podem fer amb ell:

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

d‟audiovisuals.

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

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

mestre.

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

Power Point.”ANTONI 

TÀPIES. LES TEXTURES I 

ELS MATERIALS DE 

L‟ENTORN”. (2)

Power point que fa un recorregut per les tècniques els materials i els suports més representatius 

de l‟artista en la seva obra.

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

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

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

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

DVD sobre la vida i  obra de 

l‟Antoni Tàpies
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 l‟Antoni Tàpies.  Es pot consultar per Internet i demanar-ho 

en préstec.

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

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

plàstic  fet al voltant del tema de Tàpies(a la web de  la Xtec o amb word press es pot fer un de 

manera molt senzilla, es pot  publicar a la xarxa o mantenir-lo com a ús intern.

Processador de text Escriure llistes fetes: les llistes que fem a la classe, els cartons dels materials (pedres, palla, 

sorra,...que hi utilitzem les poden copiar en alguna taula en un processador de textos.
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Tic i tac:

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

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

Programes de dibuix  

l‟ordinador. 

Programa KID PIX DELUXE

Programa UNA MÀ DE 

CONTES

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

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

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

efectes que afavoreixen un treball del relleu i el volum.

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

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

nens i nenes fent servir els diferents recursos que ofereix.

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

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

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

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

Coloring  book Amb aquest programa es pot fer un dibuix a partir de fotos.  

Jclic -Hi ha el tres Jclic‟s creats per l‟autora: Antoni Tàpies, les textures i els materials de 

l‟entorn (1) , Antoni Tàpies, les textures i els materials de l‟entorn (2) i en anglès Antoni Tàpies 

, the textures and the materials of the environme.

-podem trobar els Jclic de Sàlix i els sentits  http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=3258

To hit Joc   per a treballar el nom de les textures d‟alguns objectes.  És molt senzill i el poden fer 

autònomament . Poden anar repetint la paraula quan cliquen a sobre de l‟objecte.

Tres caixes plenes d’art: Tàpies, les 
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