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AUTORES DE LA PROPOSTA 
 
• Carme Garriga i Verdaguer, Dolors Picazo i Hugas, M. Àngels Rigat i Coll 

 
CENTRES , CURS, ETAPA 

 
• La proposta es realitzarà a les aules de Cicle Inicial d’Educació Primària del CEIP l’Aulet de Celrà  

i a nivell de tota l’Educació Primària  del CEIP DR Robert de Camprodon. 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
• COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 
 

� COMPETÈNCIES COMUNICATIVES: 
 

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
• Competència artística i cultural 
 

� COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES: 
 

• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència matemàtica. 
• Competència d’aprendre a aprendre. 
 

� COMPETÈNCIES PERSONALS: 
 

• Competència d’autonomia i d’iniciativa personal. 
                     
• COMPETÈNCIES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN: 

 
• Competència en el coneixement i la interacció en el món físic. 
• Competència social i ciutadana. 
 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
 

• Motivació inicial tot presentant una impactant imatge de les cames d’un nen amb unes sandàlies, 
elaborades amb ampolles d’aigua de plàstic 

• Lectura d’imatges objectiva i subjectiva dels sentiments, les emocions i les vivències que fa 
aflorar la imatge. 

• Presentació d’altres imatges procedents de la fotografia, del món de l’Art, de la publicitat... 
 



 
• Observació i reflexió a partir dels peus, les cames, les pròpies sabates, descoberta de les 

diverses textures de les soles, impressió efímera tot mullant-les i caminant deixant l’empremta 
sobre la pista de bàsquet del pati. 

• Recerca a partir de: cercadors d’internet, fonts bibliogràfiques, revistes, fotografies, obres 
d’artistes plàstics... de composicions on les sabates siguin les protagonistes o un element 
important i suggeridor 

• Creació d’un fons original i creatiu emprant tècniques de dibuix, pintura, encolada, estampació... a 
partir d’una imatge de sabata retallada i encolada en un suport de paper o cartró. 

• Dibuix al natural amb llapis carbó de les pròpies cames, dels peus, del parell de sabates 
preferides. 

• Exposició, observació i comentari a l’aula de diverses sabates (noves, velles, grans, petites...) que 
els alumnes han portat a l’aula. 

• Composició i distribució de les sabates per l’aula, tot fent classificacions per formes, colors, 
grandàries, sèriacions, alternances, ritmes, simetries.... 

• Introducció als poemes visuals de Joan Brossa, recerca bibliogràfica i per internet, 
• Lectura i composició escrita de poemes visuals de Joan Brossa, de Miquel Obiols i d’altres 

d’elaborats pels propis alumnes. 
• Disseny previ i elaboració en petits grups d’una composició o poema visual, representat amb 

objectes reals i amb la condició de que, com a mínim, un dels elements sigui una sabata. 
• Realització de fotografies dels poemes visuals elaborats i enregistrament del seu procés de 

gestació i realització. 
• Evocació de curiositats, anècdotes, simbologia i tradicions  relacionades amb les sabates. 
• Dibuix lliure a partir del que ens suggereix la imatge d’una sabata (transformar-la, afegir-hi 

detalls, convertir-la en un objecte, animal o personatge fantàstic...) 
• Proposta de transformació creativa i tridimensional d’una sabata vella, emprant tècniques 

d’addició i subtracció de materials, modelatge i recobriment amb la tècnica del paper machèe. 
• Exposició col·lectiva de tots els materials i creacions realitzades. 
• Reflexió i valoració crítica del procés de treball, la pròpia implicació en el mateix i els resultats o 

objectius assolits. 
 

OBJECTIUS CURRICULARS 
 

• Experimentar i indagar en les possibilitats expressives de la imatge i del moviment i apreciar que 
l’Art és una manera de donar forma a les experiències, a les idees i a les emocions. 

• Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, experiències, idees i valoracions i incorporar 
en el procés creatiu aspectes de la pròpia experiència. 

• Valorar i gaudir de la interacció en el grup i el cooperativisme, tot participant conjuntament en la 
planificació de les activitats i de la producció per crear un sentit de comunitat, desenvolupant una 
relació de confiança en la dinàmica de les activitats i compartint amb els companys i les 
companyes idees, valoracions i projectes. 

• Compartir i reconstruir històries i pensaments que ens desvetllen les manifestacions artístiques i 
culturals i descobrir com ens poden influir. 

• Mostrar curiositat per com els artistes indaguen en el coneixement, l’experiència i la imaginació 
per fer música, arts escèniques, arts plàstiques i arts audiovisuals.  

• Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC per a la cerca d’informació i conèixer els codis del 
llenguatge audiovisual per elaborar produccions tant de forma autònoma com en combinació amb 
altres mitjans i materials. 

 
 



CONTINGUTS 
 

EXPLORAR I PERCEBRE: 

• Observació i valoració d’imatges fixes i seriades  ( il·lustracions, fotografies, cartells, publicitat, 
obres d’artistes...) que provenen del camp de les arts i la cultura visual. 

• Expressió oral d’idees, emocions i experiències, que desvetllen les manifestacions artístiques i 
culturals per promoure la comprensió crítica. 

• Apreciació que els artistes i les artistes conceben i produeixen objectes i imatges a partir del 
que saben, coneixen o imaginen.  

• Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries, impacte visual... en les 
imatges, els objectes i les obres artístiques. 

• Observació de recursos formals del llenguatge audiovisual (enquadrament, camp visual i punt de 
vista). 

• Apreciació dels objectes i imatges produïts per un mateix o per altres i valoració del 
coneixement que promouen. 

• Percepció que a través de la participació artística i de l’interès vers els fets artístics s’arriba a la 
satisfacció i l’emoció de l’experiència estètica. 

INTERPRETAR I CREAR: 

• Experimentació amb les qualitats visuals i plàstiques dels materials dels elements presents en 
l’entorn: manipulació i transformació dels materials; utilització de diversos materials i suports; 
intervenció espacial i compositiva. 

• Composició individual i col·lectiva d’imatges i objectes a partir de materials i tècniques per a la 
representació en dues i tres dimensions, la composició d’objectes atenent a l’equilibri i la 
utilització de ritmes visuals. 

• Incorporació progressiva de les terminologies i tècniques pròpies dels llenguatges artístics: 
pintura, dibuix, escultura, il·lustració, collage, modelatge, construcció, fotografia, cinema i 
teatre. 

• Iniciació a l’us i funcionament de la càmara fotografica digital i a la terminologia i conceptes 
adequats a cada cicle o etapa educativa (utilització del visor per centrar el camp visual, punts de 
vista, enfocament, plans, iniciació a zoom...) 

• Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la 
imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos 
necessaris i les possibilitats dels materials. 

• Us progressiu dels materials, d’imatges i d’objectes diversos de l’entorn en les produccions 
pròpies i col·lectives: materials plàstics, fotografies, revistes, premsa, cromos, imatgeria popular 
i fantàstica. 

• Valoració de l’ordre, la cura i l’atenció en els processos de producció i del respecte en el treball 

TEMPORITZACIÓ 
 

• Dotze sessions d’una hora setmanal dins de l’Àrea d’Educació Visual i Plàstica (aproximadament un 
trimestre escolar) 

• Diverses sessions de treball interdisciplinari ( Àrees de Llengua, Matemàtiques, Entorn natural 
Social...) 

• Les activitats de recerca per Internet, elaboració de textos, rètols identificatius, documentació 
de plafons per l’exposició final… es procurarà fer-les en algunes de les hores quinzenals  que es 
destinen suport informàtic. 



 

Amb només una hora setmanal d’Educació Visual i Plàstica com marca el disseny curricular, es fa molt 
difícil poder arribar a desenvolupar els ambiciosos objectius que proposa el nou currículum 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANS I  MATERIALS 
 

• Recursos Humans: Mestra tutora i en alguna sessió mestra de suport 

• Recursos Materials: PC amb connexió a internet/ canó de projecció/ camera fotogràfica 
digital/ escanner, fotocopiadora/ imatges fotogràfiques procedents del món periodístic i del món 
de l’Art/ llibres d’art monogràfics de diversos artistes de l’editorial Taschen/ poemes visuals de 
Joan Brossa/ poemes visuals d’en Miquel Obiols/ sabates noves i usades/ estris i materials de 
dibuix, pintura, estampació / suports de formats, mesures i textures diverses/ Coles, vernissos, 
paper machée, aguaplast.../ diversos materials de rebuig/ sabates i materials de rebuig diversos 
per ser reutilitzats, reconvertits o reciclats de forma original i creativa. 

 

DIFICULTATS D’APLICACIÓ I SOLUCIONS ADOPTADES 

 

• La programació d’aquesta proposta que ja s’ha començat a desenvolupar a les aules, pot sofrir 
alguns canvis i variacions a nivell de continguts, objectius i activitats, doncs les  aportacions i 
reflexions dels infants poden donar un nou gir a la nostra idea inicial. 

• Una de les possibles dificultats pot sorgir a l’hora de planificar de forma adequada i didàctica les 
activitats de fotografia, vídeo, i noves tecnologies amb els alumnes (nosaltres estem acostumades 
a registrar el procés de creació i els resultats obtinguts, però tot just ens estem formant per 
aprendre a ensenyar a fer-ho als nostres alumnes) 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

L’observació atenta i sistemàtica de tot el procés de treball seguit pels alumnes, serà bàsic a l’hora de 
dissenyar les activitats de l’avaluació inicial, l’avaluació formativa i l’avaluació final, que es basaran en: 

• Programar activitats que tinguin una seqüència didàctica lògica. 

• Plantejar les situacions d’aprenentatge amb preguntes o com a problemes a resoldre.  

• Procurar que les alumnes tinguin clars els objectius de les tasques. 

• Relacionar el continguts amb fets reals o problemes quotidians. 

• Preveure tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives variades. 

• Utilitzar tot tipus de recursos (noves tecnologies, tècniques artístiques tradicionals)  i materials 
diversos. 



 

• Estimular la curiositat i la creativitat dels nens i nenes. 

• Fomentar l’autonomia.   

• Cercar un equilibri entre el treball individual i el col·lectiu. 

• Respectar els diferents ritmes de treball dels nens i nenes. 

  

  

        CONEIXEMENTS ADQUIRITS QUE APLICA 
 

• Lectura de textos informatius, narratius, poètics.. 

• Composició de textos a partir del que suggereix una imatge. 

• Ús de programes d’edició de textos (Microsoft Word), de dibuix (Paint),de tractament de la 
imatge (Picassa) 

• Estratègies de dibuix al natural, a partir d’una imatge o de lliure creació. 

• Tècniques de pintura i estampació per crear fons i suports artístics. 

 

CONEIXEMENTS NOUS QUE FOMENTA 
 

• Observació i lectura d’imatges des d’ un punt de vista objectiu i subjectiu. 
• Diversitat de mirades i reflexions a partir d’un objecte d’ús quotidià. 
• Elaboració i creació de poemes visuals amb objectes diversos 
• Recerca a partir de l’ús de les noves tecnologies d’informacions, imatges, dissenys... 
• Ús de la camera digital i el vídeo  per registrar i gravar el procés i els resultats plàstics  de la 

proposta. 
• Descoberta i experimentació de tècniques de creació en volum a partir del reciclatge de 

materials. 
 

CONNEXIONS AMB ALTRES AREES 
 

• Àrea de Llengües: lectura, elaboració de textos i poemes, adquisició de nou vocabulari 

• Matemàtiques: Comptar i descomptar amb sabates, seriacions, ritmes, simetries.... 

• Ciències Socials i Naturals: Els elements de vestir, classes de sabates, materials emprats en la 
seva elaboració, història i oficis relacionats amb el calçats, tradicions populars de cultures 
diverses entor de les sabates.  

 

COM ES PREVEU TREBALLAR-LA 
 
• S’ha procurat cercar un equilibri entre els recursos artístics tradicionals i les noves tecnologies, i 

procurant que les activitats programades es puguin treballar en gran grup,  petit grup i també de 
forma individual. 

•  
 



 I Jornada de visual i plàstica: Enfil’AI Jornada de visual i plàstica: Enfil’AI Jornada de visual i plàstica: Enfil’AI Jornada de visual i plàstica: Enfil’ARTRTRTRT    

ICE UdG 
Girona 2 de juliol de 2009 
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• VIU LA POESIA : http://www.viulapoesia.com/ 

• ELS ENTRA-I-SURTS DE BROSSA: 
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• UNA MÀ DE CONTES: http://www.unamadecontes.cat/ 
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ADJUNCIONS O MATERIALS ELABORATS  
 

• “PASSES, EMPREMTES I SABATES”: Presentació en Power Point amb tot el procés de 
realització i experimentació de les diverses activitats de la proposta, la documentació de les 
imatges, els materials emprats i tot el registre o recull de les diverses creacions gràfico, 
plàstiques i fotogràfiques que s’han generat. 

 


