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Unitat didàctica 1. Formes i més formes

Obra d’art d’inici d’unitat: Els tres músics, de Pablo Ruiz Picasso

Anàlisi de l’obra
Picasso va pintar Els tres músics l’any
1921. Durant una època en què va viure
a Itàlia, es va encarregar de crear els
decorats per a diversos teatres, i fou en
aquest país on es va familiaritzar amb
personatges com els bufons i els arle-
quins que intervenien en les obres tro-
badoresques. L’obra pictòrica que es
presenta, a més de mostrar aquesta
influència, també es converteix en una
al·legoria sobre l’amistat del pintor amb
Guillaume Apollinaire (poeta) i Max
Jacob. Aquest treball pertany al final de
l’etapa cubista de Picasso. L’artista
trenca amb les seves línies de l’etapa
blava i rosa; passa de les formes expres-

sives a les simbòliques i representa diferents visions d’allò que està pintant; podem dir que
en una mateixa obra s’hi reflecteixen diversos punts de vista.

Dades de l’obra
Els tres músics, 1921
Oli sobre tela: 200,7 x 222,9 cm
Museu d’Art Modern de Nova York. Fundació Simon Guggenheim.
Pablo Ruiz Picasso (1881-1973)

Introducció

Aquesta unitat és la primera del llibre de quart de primària i, com a tal, va precedida per uns
coneixements ja adquirits i treballats en el curs i el cicle passats. Així, doncs, ens trobem amb
un llibre que segueix la mateixa línia de treball que s’havia plantejat per a tercer i que assegu-
rarà una bona consecució dels objectius del cicle.
La unitat s’inicia amb l’obra Els tres músics, de Pablo Ruiz Picasso. És un oli que introdueix l’a-
lumnat en el món abstracte a través de les formes geomètriques i les representacions cubistes,
que deixen enrere les expressivitats d’èpoques anteriors del pintor. Amb aquesta obra els donem
accés a continguts com la tridimensionalitat unida al volum, algunes noves formes geomè-
triques i la representació pictòrica.
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Pàgina 4: Secrets d’un bon artista

En aquest apartat s’hi presenta sempre un consell per treballar en plàstica. Després de llegir-lo,
el professor o professora el pot comentar amb l’alumnat i posar exemples o donar altres con-
sells relacionats amb el que es presenta. El consell és el següent:

Es pot llegir un quadre?
Segur que alguna vegada deus haver anat a un museu i hi deus haver vist quadres. I fins i tot
és molt probable que en tinguis algun a casa teva. Però, ja saps què expliquen els quadres?
Abans de posar-te a pintar un quadre has de pensar el que vols explicar-hi, i així et serà més
fàcil. Per llegir un quadre has de tenir en compte quin títol té i per què el té, qui el va fer, per
què el va fer, on era l’artista, a quin moment de la història correspon, si hi ha personatges, com
està fet (materials i suport). En fi, has de ser un bon detectiu per poder trobar els secrets ama-
gats i divertits de la pintura.

Material per a l’artista
En aquest apartat hi ha la llista dels materials necessaris per a aquesta unitat didàctica. Va bé
que el professor o professora prepari els materials que potser ja hi ha a l’escola; així no caldrà
que els alumnes i les alumnes els hagin de comprar. Alguns materials els podran comprar entre
diversos alumnes, i molts es venen en botigues de manualitats. També es poden fer servir mate-
rials reciclats com a substituts dels que es proposen. Els materials són els següents: llapis, goma
d’esborrar, una làmina de suro, xinxetes, planxes de cautxú de colors, llaunes de refresc, imants,
tisores, goma d’enganxar, ceres i retoladors...
El professor o professora podrà proposar altres materials que li semblin necessaris.

Pàgina 5: Prepara’t

En aquest espai els alumnes i les alumnes faran una activitat prèvia als continguts de la unitat com
a avaluació inicial; així, el professor o professora podrà saber el nivell de coneixements previs que
es tenen en relació amb allò que es treballarà a la unitat.
1. Dibuixa el que es proposa a l’apartat Pinzellades.



Pàgines 6-7

Veig, veig…
Les activitats d’aquest apartat es basen en l’observació i la reflexió sobre l’obra motivadora de
la unitat. La idea base és que l’alumnat comenci a apreciar l’art a partir de la investigació. Mit-
jançant una sèrie de preguntes, es qüestionaran diversos aspectes de l’obra i aprendran a fer
anàlisis formals d’altres obres. És un sistema que se’ls proposarà de nou en nivells educatius
superiors.

Reforç-Ampliació
• En educació és molt important el treball interdisciplinari. La transversalitat amb altres àrees,
com ara la música, pot acostar els nens i les nenes a l’obra d’una manera més directa. Així,
quan vegin l’obra podran reconèixer més fàcilment allò de què els estan parlant i hi mostra-
ran un major interès.

L’artista
S’ofereixen algunes dades i anècdotes sobre la figura de Pablo Picasso.

Pinzellades
Aquest espai s’aprofita per exercitar la memòria constructiva i regenerativa, perquè l’alumnat,
a través de la nova obra, enriqueixi els aprenentatges apresos amb altres de nous. La fitxa ser-
virà per avaluar si hi ha coneixiements que encara no s’han adquirit i per facilitar el seu apre-
nentatge per accedir als nous continguts.

Reforç-Ampliació
• Buscar activitats alternatives que facilitin l’adquisició dels continguts propostats. Es pot tre-
ballar el color i les seves barreges amb pintures al tremp, comprovant els colors secundaris
que s’obtenen. També es poden treballar els cercles i les circumferències a través d’objectes
habituals, com un hula hop (educació física), anells, gomes per als cabells, polseres, diners,
materials que els alumnes i les alumnes portin a la motxilla, etcètera.
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Fitxa 1: Bona memòria



242424

Pàgina 8: Ho penso, ho pinto

1. Es planteja una activitat per treballar la
composició abstracta partint d’una cosa
que els alumnes i les alumnes ja coneixen:
els gargots. Tots han sigut petits i saben
què és un gargot. A partir d’aquest ele-
ment els portem a desxifrar i crear compo-
sicions abstractes.

2. Se’ls mostren dues imatges d’un mateix
quadre: una és una representació realista i
l’altra, abstracta. L’alumnat les haurà d’a-
nalitzar i veure perquè són diferents.

Reforç-Ampliació
• És interessant que els alumnes i les alumnes
investiguin. Hauran de demanar a un germà
petit, o a altres alumnes d’educació infantil,
que facin un dibuix (gargot). Un cop ja
siguin a la classe, hauran d’analitzar el
dibuix o jugaran a identificar-los i relacio-
nar-los amb allò que hagin volgut represen-
tar-hi els seus autors. Han d’aprendre que
aquest dibuix té un valor significatiu.

• Una activitat molt creativa i grupal seria
fer entre tots un dibuix abstracte sobre un
paper continu.

Pàgina 9

El primer que s’ha de tenir en compte és la
llibertat d’elecció perquè els alumnes i les
alumnes prenguin la iniciativa i posin un nom
a la pàgina (activitat), sempre relacionant-lo
amb allò que hi han de fer.
1. La música és un catalitzador de sentiments
i emocions i, per tant, ajuda a desenvolupar
moltes facetes en la persona. L’alumnat ha
de representar en un dibuix abstracte el que
li suggereixi la música que triarà el profes-
sor o la professora. Suggerim música jazz o
meditativa, electrònica, clàssica, descripti-
va, etc., però sempre suau i tranquil·la.

Reforç-Ampliació
• L’activitat s’enriqueix si dividim el dibuix en
seccions i representem en cadascuna d’elles
una música diferent.

• També es pot fer una composició abstracta
utilitzant llana, xapes i altres materials de
reciclatge.

• Seria molt enriquidor plantejar una activi-
tat a la inversa: fer un dibuix o una compo-
sició de qualsevol tipus abstracte i buscar
una música que s’hi adapti.

• Treballar la representació abstracta amb
peces amb volum, fent servir argila o plas-
tilina.

Fitxa 2: Estiu deformat
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Pàgina 10: Bessons de paper

L’activitat treballa el dibuix copiat d’alguna
cosa real (realitat directa o imatge). Moltes
vegades, quan es planteja de fer un dibuix, no
se sap per on començar, no som conscients de
les formes, els moviments i les característiques
dels objectes. Hem de tenir en compte factors
com les proporcions, les distàncies, les dimen-
sions, etcètera. Aquests conceptes es reforcen
mitjançant la tècnica de la còpia per trasllat.
1. Completar un dibuix del qual ja se’n dóna la
meitat, i pintar-lo.

2. Copiar l’obra de Picasso i pintar-la segons el
gust de cada alumne o alumna.

Reforç-Ampliació
• Per treballar la translació d’un dibuix s’han
de tenir en compte els quadrets, sense lí-
nies. En aquest cas no són tan importants
les característiques formals de la represen-
tació, com la còpia en si mateixa.

• Reforçar l’activitat amb un dibuix sobre una
quadrícula. Doblegar el full per la meitat,
deixant el dibuix cap a dins, i repassarlo
amb llapis, marcant-lo bé perquè les línies
quedin marcades a l’altra meitat del paper.
Així, es podrà fer la còpia siguint un patró de
contorn.

Pàgina 11: Geometria

En aquest cas es presenten a l’alumnat noves
formes geomètriques a través de la plàstica.
Potser ja les coneixen d’abans per l’àrea de
matemàtiques, però no des del camp artisti-
coplàstic.
1. Es planteja la identificació de formes geo-
mètriques en l’obra de Picasso i es demana
que les dibuixin. També es mostren noves
figures.

2. Un cop conegudes, han de completar dues
formes donades amb les figures en minia-
tura que contenen, reproduint colors, for-
mes i col·locació.

Reforç-Ampliació
• En matemàtiques han pogut aprendre
aquestes figures i coneixen algunes dades
que les afecten. Poden ampliar coneixe-
ments amb els seus companys i companyes.

• Buscar aquestes formes a la classe o en
l’entorn habitual i representar-les amb
plastilina (els objectes que les contenen).

Fitxa 3: De còpia en còpia Fitxa 4: Aixeca’t del paper
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Pàgina 12: Amb profunditat

Treballarem la tridimensionalitat, sabent que
els objectes amb volum tenen tres dimensions.
1. A partir del dibuix d’una goma d’esborrar, es
mostrarà la seva representació en el pla i en
l’espai (amb volum). Els alumnes i les alum-
nes hauran de calcular les seves mides i
comprovar que, a més de l’amplada i la llar-
gada, hi ha una altra dimensió, la profundi-
tat.
Després es presenta, pas a pas, la cons-
trucció d’un cub procedent d’un dibuix pla.

2. Es proposa comparar el cub amb un dau i
pintar les seves cares.

Reforç-Ampliació
• Localitzar a la classe objectes que siguin
plans i altres que tinguin les tres mesures
de la tridimensionalitat.

Pàgina 13: Ho veig i ho represento

1. Es planteja a l’alumnat la realització d’una
composició abstracta utilitzant formes
apreses, partint d’una foto o d’una imatge
real. Volem que investiguin com han de
seleccionar i canviar les parts per formes.
La transformació ha de ser senzilla i pot
contenir barreges de formes, sense neces-
sitat que tot siguin figures geomètriques.

Reforç-Ampliació
• Reprendre la tècnica del collage i fer la
mateixa composició amb retalls de paper i
de revistes.
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Pàgines 14-15: Expressa’t: Plafó de notes

Els alumnes i les alumnes construiran un suro personalitzat per enganxar-hi notes.
El primer pas és retallar un marc de cautxú de color per posar al voltant del suro. Aquest marc
pot tenir les vores rectes o ondulades, i també pot tenir volum (enganxant tres marcs super-
posats de diferents colors). Després, han de decorar el suro amb un dibuix abstracte i pintar-
lo amb retoladors. Amb l’ajuda del professor o la professora, es tallarà una llauna de refresc
en diverses peces que s’enganxaran sobre algunes zones del dibuix. Tot seguit s’han de dibui-
xar sobre el cautxú de colors un rombe, un trapezi i un rectangle, cal fer cada figura en tres
mides i retallar-les. Al centre de la peça més gran s’hi ha de clavar una xinxeta i enganxar-hi
al damunt les peces més petites. S’han d’enganxar els trapezis i els rectangles i, per la part del
darrere del més gran, enganxar-hi un imant, creant unes figures tridimensionals. Per acabar
s’han de clavar 2 xinxetes en els angles superiors del marc i fer-hi passar un tros de llana. Així
si es col·loca una altra xinxeta o un clau de ganxo a la paret es podrà penjar el plafó.

Reforç-Ampliació
• S’hi poden incorporar altres ornaments fets amb filferro, plomes, retalls de roba, etcètera.

Compartim l’art
Aquesta activitat és motivadora per als alumnes i les alumnes. A més d’aprendre a fer un plafó
de notes, també esdevé un mitjà de lliure expressió i comunicació amb els companys i les com-
panyes i amb els professors.
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Pàgines 16-17: Som-hi!

En aquesta secció es repassen els continguts plantejats en la unitat, i serveix com a mètode d’a-
valuació i anàlisi de necessitats i per comprovar si els alumnes i les alumnes necessiten fer algu-
na fitxa complementària.
1. Primer se’ls presenta una activitat per treballar la tridimensionalitat. Han de mesurar la seva
taula i traslladar-ne les mides al dibuix.

2. La següent activitat és perquè reconeguin les figures geomètriques i les seves formes.
3. Després, es planteja de fer una còpia per tal que ells traslladin un dibuix i mantinguin les
seves característiques.

4. Se’ls demana el nom del quadre de Picasso.
5. Cada alumne i alumna ha de dibuixar la seva cara amb expressió alegre, enfadada i de por.
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BAGUL D’ACTIVITATS: FITXES

Fitxa 1: BONA MEMÒRIA

Relació amb: Pinzellades, pàgina 7.
Desenvolupament: Fer composicions en què es treballin els
continguts del curs passat, fent servir com a base l’obra d’a-
questa unitat.

Fitxa 2: ESTIU DEFORMAT

Relació amb: Ho penso, ho pinto, pàgina 8.
Desenvolupament: Fer una composició abstracta basada en
una situació viscuda a l’estiu, fent servir les formes geomètri-
ques apreses i les ja conegudes.

Fitxa 3: DE CÒPIA EN CÒPIA

Relació amb: Bessons de paper, pàgina 10.
Desenvolupament: Fer còpies d’objectes reals treballant la
simetria.

Fitxa 4: AIXECA’T DEL PAPER

Relació amb: Geometria, pàgina 11.
Desenvolupament: Fer construccions tridimensionals fent ser-
vir figures vistes en la unitat. Construir una doble piràmide
(rombe) i un cilindre.
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REGISTRE D’AVALUACIÓ

UNITAT DIDÀCTICA 1: FORMES I MÉS FORMES

Alumne/a: ...................................................................................... Curs ......... Grup .........

1. Mostrar una actitud de respecte envers qualsevol creació artisticoplàstica.

Observacions:

2. Capacitat per transmetre emocions i situacions emprant com a mitjà l’expressió

plàstica (dibuix).

Observacions:

3. Millorar les representacions de la realitat gràcies a una nova tècnica de

perfeccionamient.

Observacions:

4. Reconèixer les noves figures geomètriques apreses i la seva interpretació juntament

amb altres de ja conegudes.

Observacions:

5. Construcció i creació d’elements geomètrics tridimensionals, valorant el

reconeixement de les formes i del volum.

Observacions:

Observacions generals:

A: Assolit NA: No assolitMaterial fotocopiable

A NA

A NA

A NA

A NA

A NA


