
Unitat didàctica 1. De dos en dos

Obra d’art d’inici d’unitat: La parella, de Giacometti

Anàlisi de l’obra
Aquesta escultura en bronze d’Alberto Giacometti (Suïssa, 1901-1966) reflecteix el gust de
l’artista surrealista per l’art primitiu i tribal. Utilitza figures geomètriques estilitzades i diferen-
cia la dona (amb forma ovalada) de l’home (formes més dures i rígides). En les seves obres hi
apareix un tema recurrent: les relacions entre home i dona.

Dades de l’obra
La parella. 1926
Bronze, 59,6 x 38 x 17,5 cm
Fundació Blanchette Hooker Rockefeller, Nova York
Alberto Giacometti

Introducció

En aquesta primera unitat, i aprofitant aquesta meravellosa escultura, treballarem la simetria, pri-
mer d’una manera experimental i amb objectes quotidians que ens permetin observar una simetria
perfecta, i després aplicada al rostre humà (entenent i comprovant que mai no hi ha cap simetria
perfecta en el rostre). Ens familiaritzarem amb els nostres personatges, posant-los noms i inven-
tant històries sobre ells, i ens atrevirem a explicar històries a través d’imatges.
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Pàgina 3: Prepara’t

Espai en què els alumnes i les alumnes faran una activitat prèvia
als continguts de la unitat a manera d’avaluació inicial. Així, el
professor o la professora podrà conèixer el nivell de coneixements
previs que tenen en relació al que treballarem en la unitat.

1. L’alumnat explicarà amb dibuixos el que ha fet aquest estiu.

Pàgines 4-5: Veig, veig…

1. Proposem que els nois i les noies responguin a una sèrie de qüestions que giren entorn de la
imatge motivadora, centrant l’atenció en l’obra de Giacometti i animant-los a observar-ne els
detalls.

Reforç-Ampliació
• Seria interessant que el professor o la professora aprofités l’avinentesa per fer més preguntes
i comentaris de manera oral sobre l’obra i sobre la il·lustració: detalls de l’obra, sobre el seu
significat, el seu material, comentaris de viatges, de museus…

Per la cara
2. Hauran de fixar-se en els trets de la cara que diferencien els personatges i escriure’ls. Podem

explicar-los que existeixen certes característiques en els trets que ens donen informació de
la procedència d’aquests personatges.

Reforç-Ampliació
• Podem ampliar l’activitat descrivint verbalment els trets de la cara dels companys i les com-
panyes.
• Descriure un company. Els altres hauran d’endevinar qui és.
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Pàgina 6: Visca la meitat

1. Els ensenyem el que és la simetria, dues meitats iguals.
2. Hauran de partir de manera imaginària i, després amb el llapis,

les imatges que els ensenyem.

Reforç-Ampliació
• Proposar altres objectes per buscar-ne la simetria. Dibuixar unes
imatges i que el company o la companya busqui les imatges
simètriques. Un dibuixa la meitat i l’altre ha de completarla.

Pàgines 7-8: Fitxa: Amb la meitat n’hi ha prou

1. Treballem la simetria d’una manera plàstica i experimen-
tal. És possible que no surti una simetria perfecta, ja que
la pintura es pot estendre. És important que no posin un
excés de pintura en la taca, perquè a l’hora de doblegar
el paper i tacar l’altra meitat, no s’esborralli i surti la
còpia, la meitat, al més simètrica possible.

Reforç-Ampliació
• Podem treballar per parelles o en equip, fent cada un una
taca en un mateix paper i després doblegant el full comú
i traient una simetria en equip.

Pàgina 9: A mitges

1. Completar els dibuixos de manera simètrica amb l’ajut de la quadrí-
cula. És important insistir en l’atenció i concentració per continuar
el dibuix en la quadrícula i fer-lo tan igual com sigui possible.

Reforç-Ampliació
• Fer dibuixos simètrics al dictat; és a dir, un company o una
companya fa la meitat d’un dibuix simètric senzill en una qua-
drícula i dicta l’altra meitat a un altre company o companya,
donant-li indicacions clares de nombre de quadradets i direc-
ció. Després dirà de quin dibuix es tracta, o bé enganxarà les
dues meitats i observarà si són simètriques.

2. Treballar la simetria en el rostre humà. Comencem per una breu explicació dels trets simè-
trics (ulls, orelles, celles, ales del nas, pòmuls…) i comentem que no existeix la simetria per-
fecta en el rostre.
A través de l’observació i la còpia, formarem nous rostres respectant la simetria. Per això, uti-
litzarem fotografies de revistes i jugarem amb les meitats.
Jugar a enganxar meitats diferents i formar nous i interessants rostres.

19



Pàgina 10: Escolta amb els ulls

1. Amb els personatges de l’escultura de Giacometti, els alumnes
i les alumnes inventaran una història. Hauran de posar-los nom
i, a partir d’aquí, jugar-hi i escriure el que han ideat.

Reforç-Ampliació
• Representar o dibuixar la història escrita sobre els personatges
de l’escultura de Giacometti.

2. Proposem que inventin nous personatges a partir de les siluetes
de l’escultura.

Reforç-Ampliació
• Podem fer el procés a la inversa: que expliquin o llegeixin una història i, a partir d’aquesta,
caracteritzin i inventin els personatges.

Pàgines 11-12: Fitxa: Explica-m’ho

1. Seguint les instruccions de la fitxa, obtindrem una pan-
talla en la qual, en passar la tira, a poc a poc, es veurà
una imatge.

Prèviament, els alumnes i les alumnes hauran d’observar les
escenes i ordenar-les com vulguin per explicar la seva histò-
ria. Poden escriure-la perquè no se’ls oblidi i després engan-
xar en la tira les imatges amb el seu ordre correcte. Introduir
un extrem d’aquesta tira en una obertura i l’altre extrem en
l’altra i així, mentre expliquem la història, anar passant la tira
amb les imatges.

En enganxar-les, deixar un espai d’1 cm entre imatge i imatge.

Reforç-Ampliació
• Podem afegir més imatges per completar o ampliar la història.
• Podem passar la tira del company o la companya i improvisar la història mentre es veuen les imatges.

Pàgina 13: El telenotícies

1. Buscarem fotografies grans i clares en diaris o revistes i els
alumnes i les alumnes hauran d’inventar-se les notícies. Podran
ser reals o no; el que és important és que siguin adequades i
estiguin relacionades amb la imatge. Els explicarem sumària-
ment el llenguatge periodístic (frases curtes, informació clara)
i els demanarem que redactin titulars de cada notícia.

Reforç-Ampliació
• Podem fer el procés a la inversa; donem una notícia i ells han de
trobar o dibuixar una imatge que s’adeqüi al text.
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Pàgines 14-15: Expressa’t: Cullerades d’art

D’una manera fàcil i senzilla construirem uns titelles amb coberts de fusta. Per fer els trets de
la cara han de pensar, en primer lloc, si els volen pintats o amb plastilina i marcar-los lleuge-
rament amb llapis per no donar lloc a errors. Els cabells, la roba o qualsevol adornament és
segons el gust personal; el fet important és que facin servir la imaginació per decorar-los.

Reforç-Ampliació
• Fer altres personatges utilitzant més coberts.

Pàgina 16: Som-hi!

1. Pàgina d’avaluació en la qual hi ha unes activitats que facili-
taran el record dels continguts treballats en aquesta unitat:
simetries i relacions entre text i imatges.
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REGISTRE D’AVALUACIÓ

UNITAT DIDÀCTICA ____ : ______________________

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

1. Mostrar una actitud de respecte a la classe de Plàstica.

Observacions:

2. Reconèixer dues meitats simètriques.

Observacions:

3. Dibuixar objectes simètrics amb ajuda d’una quadrícula.

Observacions:

4. Jugar amb la simetria del rostre humà.

Observacions:

5. Comprendre el significat de certes imatges.

Observacions:

6. Relacionar text i imatge.

Observacions:

7.

Observacions:

Observacions generals:

A: Assolit NA: No assolitMaterial fotocopiable

A NA

A NA

A NA

A NA

A NA

A NA

A NA


