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1.Què és un saltamartí?

Material per a l’artista
En aquesta unitat necessitaràs: Llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer

punta, llapis de colors, ceres toves, cartró, pintures al tremp, pinzells, un

recipient per posar-hi aigua, paleta de pintor, drap, llana, tisores, cola,

raspadors, retoladors, bena de guix, un globus, cola blanca, diferents tipus

de paper (arrissat, xarol, cartolina, etc.) i un punxó.

Secrets d’un bon artista
Ja tens tot el material? Si vols ser un bon artista, has de tenir a mà tot el

material que necessitaràs. En aquest cas, et cal el llibre, un quadern per

dibuixar i el teu estoig amb tots els components: llapis, goma, maquineta de

fer punta, bolígrafs i regle, entre altres coses. A més a més, necessites

diversos tipus de pintures: retoladors, ceres, pintures al tremp i llapis de

colors. També et cal tenir a mà papers de diferents tipus: fulls, cartolines,

paper arrissat, paper xarol… I el més important: no t’ho descuidis a casa.
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Dibuixa coses rodones que hi hagi a la teva classe, al pati, al parc o en

altres llocs que coneguis.

PREPARA’T
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Què és un saltamartí?

Busca un altre
quadre de

Miró a
Internet,

imprimeix-lo
i enganxa’l

aquí.
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Veig, veig…
1. Què veus en el quadre?

.

2. Quin títol li posaries?

3. Explica als teus companys i a les teves companyes el que has escrit
i escolta què hi han vist ells.

Joan Miró (1893-1983)
Aquest pintor català és l’autor
del quadre de la pàgina anterior.
Des de ben petit l’entusiasmava
la pintura. En les seves obres
combina taques, colors i formes
amb molta imaginació.

L’ARTISTA

Va mirar i va veure la

Va mirar i va veure l’

Va mirar i va veure l’

Què va veure Miró?

PINZELLADES
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La família Coloraines
Com pintaríem el món si no tinguéssim colors?

Perquè els colors no s’acabin mai, la família

Coloraines ens ha explicat el seu secret:

només amb tres colors podem aconseguir-ne molts més!

1. Observa els colors que utilitza Miró en el seu quadre i escriu-ne

els noms aquí sota:

.

2. Aquests són els colors primaris. Escriu com es diuen:

3. Si barregem els colors primaris obtenim els colors secundaris.

Escriu-ne els noms.

+

+

+

=

=

=

fitxa 1



Gira color, gira
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Retalla un cercle de cartró i fes-hi
dos forats en el centre.

Divideix-lo per la meitat i pinta
cada part d’un color diferent.

Passa un fil de llana pels forats i lliga’n
les puntes amb un nus.

Agafa el cercle agafant els extrems
de la llana, com es veu a la imatge.

Fes girar el cercle moltes vegades
per enrotllar la llana.

Finalment, estira suaument per les
puntes i observa què passa.
Quin color veus? .

Fitxa 2

Cartró, tisores, punxó,
pintures o retoladors i llana.

Què necessites

1 2

3 4

5

6



Què et diuen els colors
Els colors transmeten sensacions, però aquestes no són les mateixes per a

tothom. Els colors transmeten un missatge diferent a cada persona.

1. En cada una de les fotografies següents hi ha un color que destaca.

Cada un d’aquests colors diu una cosa diferent. Què et transmeten?

2. Pensa en les paraules següents. Amb quin color les associes?

Pinta cada un dels requadres amb el color que correspongui.
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Cel Col·legi Calor

Por Alegria Vacances


