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RESUM 

El present Treball de Fi de Grau es centra en el desenvolupament d’una proposta didàctica adreçada 

al segon cicle de primària i dirigida a totes les escoles de Sóller. Cal dir que la proposta està 

pensada perquè qualsevol docent de qualsevol lloc del món la pugui dur a terme, sempre que tengui 

en compte els elements patrimonials del seu poble o ciutat.  

En aquest treball es desenvoluparan dos temes principals, el paisatge i el patrimoni, amb els quals 

els nins treballaran totes les competències bàsiques juntament amb una sèrie de continguts per 

obtenir els objectius proposats. El màxim objectiu que es pretén aconseguir és que la persona que 

llegeixi aquest treball entengui la importància que els nins coneguin el paisatge del seu patrimoni i 

valorin la riquesa que els ofereix el lloc on viuen. Per això, volem plantejar-vos el paisatge i el 

patrimoni com a matèria escolar. 

 

ABSTRACT 

The present Final Project focuses on the development of a didactic proposal aimed at the second 

cycle of primary and directed to all the schools of Sóller. It must be said that the proposal is 

designed so that any teacher from anywhere in the world can carry it out, provided that you take 

into account the heritage elements of your town or city. 

In this work, two main themes, landscape and heritage will be developed, with which children will 

work on all the basic competences together with a series of contents to achieve the proposed 

objectives. The maximum objective that is to be achieved is that the person who reads this work 

understands the importance of children knowing the landscape of their heritage and value the wealth 

that offers them the place where they live. That is why we want to consider landscape and heritage 

as a school subject. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. JUSTIFICACIÓ 

He decidit començar el meu treball a partir d’allò més concret, i arribar fins al més general. Així 

doncs, he partit del paisatge, perquè pens que és un exemple d’un tema que s’estudia a totes les 

àrees de l’escola i amb el qual es poden desenvolupar totes les competències i intel·ligències. A la 

vegada també és un repte, ja que penso que és fàcil treballar aquest tema amb continguts de 

Ciències Socials o d’Educació Artística, però és més complicat relacionar-ho amb àrees com 

Matemàtiques, Educació Musical o Llengua. 

De la mateixa manera, també vull parlar de l’educació patrimonial, un tema que està estretament 

relacionat amb el paisatge. Amb l’educació patrimonial els nins aprendran a valorar els testimonis 

que ha deixat la gent en el lloc on vivim al llarg de la història, veuran la riquesa cultural que tenim i 

també podran reviure històries, llegendes i esdeveniments que han succeït en el passat per poder-los 

entendre millor.  

També vull esmentar que motiu pel qual he elegit fer el meu Treball de Fi de Grau sobre Educació 

Plàstica és perquè crec que és necessari demostrar la necessitat de treballar aquesta àrea a l’escola. 

Durant el meu Pràcticum I i el meu Pràcticum II i fins i tot per experiència pròpia, he pogut veure 

que l’expressió artística és una via que ajuda als nins a expressar els seus sentiments, que 

desenvolupa les seves capacitats cognitives, afectives i creatives i com diu Catibiela (2009), també 

ajuda al fet que desenvolupin capacitats d’interpretació, les quals faran que tenguin una comprensió 

més complexa de la realitat. Així doncs, com que pens que és una àrea infravalorada, a la qual no se 

li dóna tanta importància com a les altres, vull demostrar la interdisciplinarietat que pot arribar a 

tenir amb el disseny d’activitats adequades, creatives i significatives.  

Per tant, vull fer reflexionar a totes les persones que pensen que l’Educació Plàstica no té una 

finalitat educativa o no té sortides acadèmiques. Com diu Lorenzo (2015), les persones tenim el 

cervell dividit en dos hemisferis, en el dret desenvolupam la capacitat artística i creativa i a 

l’esquerra la lògica i metodològica. Avui en dia, dóna la sensació que el nin que desenvolupi la part 

esquerra del cervell és més intel·ligent i té més possibilitats en el futur que el que desenvolupa la 

dreta. Així doncs, vull donar a entendre que és possible fusionar la creativitat amb la lògica i 

obtenir-ne bons resultats. 

4 



 

 

1.2. OBJECTIUS 

En aquest apartat parlarem dels objectius que volem aconseguir a l’hora de realitzar i aplicar aquest 

treball. 

El principal objectiu és crear una proposta didàctica adreçada a alumnes del segon cicle de primària 

en la qual es treballin totes les intel·ligències i competències bàsiques partint del paisatge i el 

patrimoni. 

Alhora treballarem objectius més específics, com els següents: 

- Veure l’evolució de l’estudi del paisatge i dels seus autors principals. 

- Demostrar l’interés del paisatge com a contingut transversal. 

- Insistir en la interdisciplinarietat de l’àrea d’Educació Plàstica. 

- Dissenyar activitats creatives i significatives sobre paisatge i el patrimoni. 

 

1.3. FONTS I MÈTODES 

Tenint en compte les línies temàtiques d’aquest treball, he organitzat la meva cerca de fonts en tres 

apartats: l’educació patrimonial, el paisatge, i la interdisciplinarietat de l’Educació Artística. 

Per una banda, he investigat sobre educació patrimonial. Primer de tot, he cercat per “google 

acadèmic” documents que em podien ajudar a fer el treball, i he trobat un llibre de Jesús Estepa 

Giménez anomenat “La educación patrimonial en la escuela y el museo: investigación y 

experiencias”. Per una altra banda he cercat per la biblioteca de Sóller i la del Guillem Cifre de 

Colonya de la UIB, però només he trobat un llibre a la segona de Marta Balada i Soledat Sans 

anomenat “L’entorn”, del qual he extret moltes idees.  

Per una altra banda, he fet una recerca sobre com treballar en paisatge en Educació Primària. Primer 

de tot, també he cercat per “google acadèmic” i he trobat diferents articles i treballs molt 

interessants. Dos treballs que m’han ajudat molt han estat el de “El desarrollo de las Inteligencias 

Multiples desde la Educación Plástica en Educación Infantil” de Mª Estrella Espín, en el qual 

proposa diferents activitats sobre diferents temes de plàstica com el paisatge o l’autorretrat i mostra 

de quina manera es poden connectar amb les Intel·ligències Múltiples de Gardner. Un altre treball 
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que també m’ha servit de gran ajuda és el de Sandra Maestu, anomenat “El paisaje en Educación 

Primària”. A la biblioteca he trobat un llibre que m’ha donat idees per dur a terme algunes 

activitats de la meva proposta didàctica anomenat “Paisaje y paisanaje: Una propuesta didáctica 

para la Enseñanza Secundaria ”, de José Luis Riestra Rodríguez i Joaquín L. Gómez-Pantoja 

Fernández-Salguero. 

Per últim també he cercat molta informació sobre la interdisciplinarietat i la importància de l’àrea 

d’Educació Artística. Primer de tot, vaig trobar un article d’un diari escolar, el qual podem veure 

aquí: 

https://estudiantes.elpais.com/EPE2016/periodico-digital/ver/equipo/88/articulo/el-arte-en-la-educa

cionhellip--esta-infravalorado  on es questionava si l’art en l’educació estava infravalorat. A partir 

d’aquí, vaig fer una recerca d’altre articles, revistes, documents o llibres per “google acadèmic” i 

vaig trobar un atricle en una revista de Alejandra Caibiela anomenat “Qué hay que saber sobre la 

plastica”, entre d’altres. Però on més vaig poder documentar-me va ser en la biblioteca de la 

universitat, on vaig trobar dos llibres ben interessants. Un d’ells és el de Betty Edwards, anomenat 

“Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro” i l’altre es titula “Didactica de la 

Educación Artística” escrit per Ricardo Marín Viadel. 

Per poder realitzar el present treball he duit a terme diferents metodologies artístiques 

d’investigació. 

Per una part, he fet una investigació sobre la història del paisatge i la riquesa patrimonial de Sóller, 

així com també de les principals obres paisatgístiques creades durant la història. També he cercat 

articles, revistes i treballs que s’han fet prèviament al meu per tal de tenir més idees a l’hora de 

crear la proposta didàctica. 

Per una altra part, he fet un recorregut per diferents racons de Sóller per tal d’elegir llocs en els 

quals els nins puguin realitzar les activitats proposades sense córrer cap perill, és a dir, he procurat 

triar racons en els quals no hi passin cotxes ni molta gent per tal de poder tenir els alumnes 

perfectament controlats. 

Per últim, cal dir que he duit a terme totes les activitats proposades, ja que he trobat que és necessari 

posar-me al lloc dels alumnes que les duguin a terme. Així doncs, he dibuixat, he expressat el que 

sentia i el que veia, he realitzat treballs d’estadística i comparació, etc., per tal de comprovar si les 

activitats funcionaven com ho tenia previst. 
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1.4. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 

L’estructura que segueix aquest treball es pot veure a l’índex. Així doncs, ens trobam a l’apartat de 

la introducció, per tant, parlarem del marc teòric i de la proposta. 

En el marc teòric o l’estat de la qüestió parlaré de la història de la pintura paisatgista, centrant-me 

principalment en els dos pintors paisatgistes sollerics, Cristòfol Pizà i Juli Ramis. També 

demostraré que sóc conscient dels antecedents que hi ha al treball que faig, parlant del que hi ha fet 

al respecte. 

La meva intenció és dur a terme una proposta didàctica dirigida a alumnes de quart de primària en 

la qual es mostraran una sèrie d’activitats estructurades en capítols. En aquesta, es treballaran 

diferents continguts i competències de diferents àrees relacionats, sobretot, amb el paisatge, més 

específicament amb l’educació patrimonial. Així doncs, la meva intenció és demostrar 

l’importància de treballar el paisatge a educació primària i mostrar diferents activitats que es poden 

dur a terme on es treballin totes les competències bàsiques del currículum. 

 

2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

El paisatgisme és un gènere pictòric en el qual el paisatge és l’element més important de l’obra. 

Aquest gènere representa escenes de la naturalesa on hi apareixen tot tipus d’elements paisatgístics 

(muntanyes, platges, boscos, pobles, etc.).  

Es conserven obres paisatgístiques que es remonten a l’Antic Egipte o a l’època grecoromana, però 

l’època de màxima creació i d’esplendor del paisatgisme es dóna al segle XIX. Aquesta és l’època 

en la qual m’he centrat per dur a terme la meva proposta didàctica.  

El segle XIX comença amb el Romanticisme, i com diu Preckler (2003), fins que no arriba aquest 

corrent, el paisatge no es considera un gènere independent. En aquesta època, el paisatge romàntic 

volia transmetre estats d’ànim. Els artistes que podem destacar són Constable i Turner, els quals van 

desenvolupar una nova visió de la naturalesa. 

A la segona meitat del segle XIX sorgeix el Realisme amb Camille Corot, i és quan es produeix el 

canvi de la pintura clàssica cap a una pintura realista que cerca l’equilibri, la perfecció i la 

descripció exacta de la realitat. 
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L’Escola Fontainebleau és la precursora de l’Impressionisme, que és un corrent que cerca expressar 

la impressió de cada moment a través de la llum i el color. Un dels principals pintors destacats 

d’aquesta època és Monet, del qual parlarem a les nostres activitats. Segons Gombrich (2007), és el 

pintor impressionista més poetic, ja que cerca mostrar la sensació visual immediata amb les seves 

obres, entre les quals destaquen els efectes de la llum sobre l’aigua. 

Després de l’Impressionisme arriba el Postimpressionisme, que com diu Preckler (2003), pretén 

donar importància a l’expressivitat de l’obra, i no només preocupar-se per captar la llum i el color. 

Un dels principals artistes d’aquest corrent, del qual farem una especial menció a la proposta, és 

Vicent Van Gogh, que crea una tècnica innovadora plena de formes impressionistes, simbolistes i 

amb una gran força expressiva. 

El pintor que és considerat el pare de la pintura paisatgística moderna del segle XX és Paul 

Cézanne, que també apareix a les activitats proposades. Aquest va intentar aconseguir una harmonia 

entre la representació naturalista, l’expressió personal i l’ordre pictòric. 

En la meva proposta també he volgut fer menció als pintors paisatgistes espanyols, per això he 

dedicat un apartat a Carlos de Haes, que segons Arias (2007) és considerat “el mestre del paisatge 

realista espanyol”. En les seves obres es poden veure detalls impressionistes, però no hi predominen 

ni el color ni la llum que caracteritzen aquest corrent. 

Vull fer una menció especial als dos pintors sollerics dels quals parlarem a proposta didàctica: 

Cristòfol Pizà i Juli Ramis. La informació que donaré forma part de la Gran Enciclopèdia de la 

Pintura i l'Escultura a les Balears. 

Cristòfol Pizà era conegut popularment com a Tòfol Salero. Estudia a l’escola de Belles Arts de 

Palma per després partir cap a Roma, on hi passa dues etapes: A la primera es centra en la pintura 

del Renaixament i a la segona la comença a evolucionar perquè es relaciona amb altres pintors. 

Després passa una curta temporada a Madrid on el seu estil es centra en copiar les obres de 

Velázquez. També passa una temporada a París, on queda sorprès amb l’ambient pictòric de la 

ciutat. Després de París, se’n va a Nimes, on es centra amb el paisatge i amb els quadres de temàtica 

taurina. Abans de tornar a Mallorca, passa per Barcelona, on aconsegueix un paper important en 

l’Exposició Universal del 1888. 

Finalment, torna a Sóller definitivament per centrars-se sobretot en el paisatge del poble, i hi pinta 

muntanyes, jardins, tarongers, etc. Es deixà influir per dos amics seus, Santiago Rusiñol i Joaquim 
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Mir. Va arribar a pintar el teló del Teatre Victòria de Sóller i el 1929 realitza una exposició 

individual a les Galeries Mallorquines de Palma. Les seves obres estan pintades a través de 

pinzellades gruixades, que estan plenes de lluminositat i tenen una gran riquesa cromàtica. 

Juli Ramis estudia al col·legi de La Salle de Sóller i les seves obres són tan bones que els professors 

arriben a pensar que són del seu oncle, Cristòfol Pizà. L’admiració que tenia pel seu oncle, per 

Santiago Rusiñol i per Joaquim Mir, fa que primerament es dediqui al paisatge de Sóller. Els seus 

quadres estan pintats a través de pinzellades petites i tons pastosos de colors. El 1926 va fer la 

primera exposició a la Congregació Mariana, on va presentar paisatge de Sóller i dels seus voltant. 

Fins i tot va estar dos anys com a dibuixant i il·lustrador del setmanari La Voz de Sóller. 

Posteriorment, va viatjar a Madrid, Barcelona i París. Durant la seva etapa a París, les seves pintures 

van estar marcades per la influència postcubista dels espanyols a França. El 1935 fa dues 

exposicions: La primera a Syra, Barcelona i la segona al Cercle Mallorquí, Palma. A partir del 1954 

es decanta definitivament per l’abstracció. 

Podem distingir tres tipus diferents de paisatge: natural i urbà, interior o exterior i imaginari, oníric 

o fantàstic. En proposta didàctica que mostraré a continuació només els treballarà el primer tipus de 

paisatges, però la meva intenció és que es pugui ampliar tant com sigui possible per altres persones. 

L’ampliació es podria dur a terme o bé afegint altres activitats o bé treballant altres tipus de 

paisatge. 

Per fer el meu treball m’he inspirat i m’he ajudat d’altres treballs i investigacions realitzades per 

altres persones. Així doncs, en aquest apartat explicaré qui i com m’han ajudat a poder realitzar la 

meva proposta didàctica. 

A la investigació de Navarijo (2008) es planteja una activitat als nins per investigar sobre els 

coneixements i  les experiències que els nins tenen sobre el seu ambient local, que és fer un dibuix 

lliure del seu poble o ciutat. A l’estudi es mostra el que més s’ha dibuixat en el concurs i també els 

elements gràfics, la majoria dels quals són formes realistes utilitzant elements de la naturalesa i de 

la vida quotidiana. Així doncs, en un capítol de la proposta didàctica apareix una activitat inspirada 

en aquesta. 

En el Treball de Fi de Grau de Maestu (2008) s’investiga sobre com treballar el paisatge en 

Educació Primària. D’aquí hi he tret diverses idees per realitzar activitats pròpies. En una activitat 

analitza les sensacions que provoquen diferents sons i cançons als nins i en una altra es proposa 
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treballar els diferents elements del paisatge. També parla una mica de perspectiva i de fer 

excursions, que són dues idees que també apareixeran a la meva proposta didàctica. 

En el llibre de Gómez-Pantoja i Riestra (1995) es proposa fer una proposta didàctica sobre el medi 

ambient, la qual nosaltres aprofitarem per poder dur a terme una activitat sobre com ens ha afectat 

la contaminació en el nostre patrimoni i en conseqüència, sobre com ens ha canviat el nostre 

paisatge. En la proposta didàctica esmentada es proposa començar amb una pluja d’idees per saber 

els coneixements que tenen els alumnes sobre com conservar el medi ambient per després fer un 

diari escolar o un vídeo sobre els temes que els han agradat més. Així doncs, per fer el capítol x de 

la meva proposta didàctica m’he inspirat amb el treball d’aquest autor.  

Per aquest dur a terme aquest capítol, també m’he inspirat en el projecte de Mulet i Gual (2012), en 

el qual mostren els canvis que s’han produït en diferents llocs de Palma a través de pintures i 

fotografies antigues i modernes. 

Sans i Balada (2006) en un apartat del seu llibre, parlen d’educació patrimonial i de les classes de 

patrimoni. Les autores diuen que l’educació patrimonial es pot treballar a través de dues branques, 

el patrimoni cultural i el natural. Els dos tipus poden ser tangibles o intangibles però dins el 

patrimoni cultural tangible hi trobam el moble i l’immoble. Aquesta teoria la veurem reflectida amb 

una activitat que farem amb els nins. 

 

3. PROPOSTA 

 

PROPOSTA DIDÀCTICA 

 

1. CONTEXT I JUSTIFICACIÓ  

Aquesta proposta didàctica va dirigida als nins i nines del segon cicle d’educació primària de totes 

les escoles de Sóller. Hi ha dos centres concertats, CC Sant Vicenç de Paül i CC Sagrats Cors i 

quatre escoles públiques, CEIP Es Puig, CEIP Ses Marjades, CEIP Es Fossaret i al Port de Sóller, hi 

trobam el CEIP Pere Cerdà.  

És important destacar que encara que la proposta estigui enfocada en el poble de Sóller, es pretén 

que es pugui aplicar a una escola de qualsevol lloc, sempre que tenguin en compte la seva riquesa 

patrimonial per poder dur a terme les activitats proposades. 
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En aquesta proposta didàctica es duran a terme una sèrie d’activitats sobre el paisatge, el qual es 

relaciona directament amb l’educació patrimonial. El que volem demostrar és que des de el dibuix 

lliure d’un paisatge en una sessió d’Educació Artística, es pot realitzar un treball on es treballin 

objectius i continguts de diferents àrees i on es treballin totes les competències bàsiques del 

currículum d’Educació Primària, i fins i tot, que ens puguem plantejar que el paisatge sigui una 

matèria escolar. Per això, aquesta proposta didàctica està programada perquè tengui una duració 

d’un trimestre. 

 

2. OBJECTIUS 

Alguns dels objectius que es proposen han estat extrets del currículum de les Illes Balears 

d’Educació Primària de diferents àrees com valors cívics i socials, Educació Artística, Ciències 

Socials, Ciències Naturals, etc. 

Els objectius que es treballaran seran els següents: 

- Analitzar les obres paisatgístiques més representatives dels artistes més destacats. 

- Conèixer les manifestacions artístiques més significatives que formen part del patrimoni 

artístic i cultural, i adquirir actituds de respecte i valoració d’aquest patrimoni.  

- Crear obres amb tècniques mixtes seguint un procés planificat. 

- Plasmar de manera oral i escrita el procés de creació de les pròpies obres o composicions. 

- Explicar què és un paisatge i identificar els principals elements que el componen. 

- Treballar l’educació patrimonial i entendre els diferents tipus que hi ha. 

- Treballar en equip afavorint la interdependència positiva i mostrant conductes solidàries. 

 

3. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

En aquesta proposta didàctica es treballaran totes les competències bàsiques, ja que volem 

demostrar que el paisatge i l’educació patrimonial es poden treballar a qualsevol àrea o 

competència. 
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- Competència en comunicació linguísitca:  

Aquesta competència fa referència a les habilitats tenim per usar correctament la 

llengua, per expressar-nos i per interactuar amb els altres. 

Els alumnes treballaran constantment aquesta competència perquè hauran de fer 

moltes activitats orals i escrites en les quals hauran de fer un bon ús de la llengua. 

- Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia: 

La competència matemàtica es refereix a la capacitat que tenim per aplicar el 

raonament matemàtic a la nostra vida quotidiana i per descriure i interpretar dades. 

La de ciència i tecnologia, en canvi, fa referència a la interacció que tenim amb el 

món físic. 

Per una part, treballarem la competència matemàtica en activitats concretes sobre 

estadística i per una altra, anirem treballant la competència en ciència i tecnologia 

constantment, ja que treballar el paisatge implica estar en contacte amb l’exterior. 

- Competència digital 

La competència digital implica saber usar les tecnologies de la informació per 

obtenir, crear i intercanviar informació. 

Aquesta competència es podrà treballar en una activitat en la qual els alumnes 

hauran de fer un projecte sobre la vida i l’obra d’un pintor paisatgista. Tot i que no 

serà obligatori utilitzar un suport digital, tendran a l’abast tots els dispositius 

tecnològics de l’escola (ordinadors, tauletes tàctils, etc.) 

- Competència d’aprendre a aprendre 

Aquesta competència és imprescindible a l’hora de crear una proposta didàctica, ja 

que fa referència a la capacitat que tenim per iniciar, crear, organitzar i desenvolupar 

el nostre aprenentatge per tal d’aconseguir els objectius proposats. 

Aquesta competència es treballarà durant tota la proposta didàctica, ja que els 

alumnes hauran de ser capaços de crear i organitzar les seves pròpies activitats i de 

cercar i seleccionar amb criteri la informació que utilitzaran, així com també hauran 

d’aprendre a treballar en equip. 
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- Sentit de la iniciativa i esperit emprenedor 

Aquesta competència es referereix a la capacitat que tenim per planificar i gestionar 

un projecte, és a dir, a la creativitat i la imaginació que som capaços de desenvolupar 

a l’hora de convertir les nostres idees en actes. 

Un dels aspectes que més es valorarà en aquesta proposta és la creativitat de 

l’alumne a l’hora de realitzar una activitat. També ens fixarem en el procés i en els 

recursos que utilitza a l’hora de planificar i dur a terme una tasca. 

- Consciència i expressions culturals 

Aquesta competència bàsica implica tenir respecte i saber apreciar les diferents 

manifestacions culturals i artístiques que trobam en el lloc on vivim.  

Aquesta competència és clau en la proposta didàctica, ja que uns dels principals 

objectius que es pretén aconseguir és que els nins siguin capaços de valorar la 

riquesa cultural i artística del seu patrimoni i que la respectin. 

- Competències socials i cíviques 

La competència social i cívica fa referència a la capacitat que tenim per 

relacionar-nos amb les altres persones. També implica desenvolupar conductes 

ètiques i responsables. 

Aquesta competència es desenvoluparà constantment a la nostra proposta didàctica, 

ja que un dels objectius que volem aconseguir és que els alumnes treballin de manera 

cooperativa i aprenguin a ajudar-se i a respectar-se. També volem que tenguin 

respecte i que siguin capaços de valorar el seu entorn local i pròxim i que siguin 

conscients dels problemes que afecten en el seu patrimoni (contaminació, 

desforestació, dispersió urbana, etc.).  

 

4. CONTINGUTS 

Alguns dels continguts que es treballaran en aquesta proposta didàctica els podem trobar en el 

currículum de primària de les Illes Balears. 
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Com en els objectius, es treballaran continguts de diverses àrees, ja que, com ja hem explicat abans, 

volem que es treballin totes les competències bàsiques. 

Podem trobar continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals. 

Continguts conceptuals 

- Educació patrimonial: patrimoni cultural i natural. 

- Estudi d’algunes de les obres paisatgístiques més representatives dels artistes més destacats.  

- Paisatges urbans i rurals de Sóller 

Continguts procedimentals 

- Plasmació oral i/o escrita del procés de creació de les pròpies composicions. 

- Creació d’obres amb tècniques mixtes segons un procés planificat. 

Continguts actitudinals 

- Curiositat per descobrir les possibilitats artístiques de les formes naturals i artificials que 

ofereix l’entorn de Sóller. 

- Respecte i valoració de les pròpies produccions artístiques i de les dels altres, així com del 

patrimoni cultural i artístic. 

- Aprofitament de les possibilitats que ofereixen els diferents museus i altres indrets culturals. 

 

5. METODOLOGIA 

La metodologia que utilitzarem en aquesta proposta serà innovadora i flexible, ja que les activitats 

proposades són creatives i originals, totalment el contrari del que es treballaria amb una 

metodologia tradicional. També són flexibles perquè es poden editar segons el nivell i el lloc de 

l’alumnat perquè com hem dit abans, les activitats que proposaré estan enfocades perquè tothom les 

pugui dur a terme tenint en compte el lloc des d’on es realitzin.  

El principal objectiu d’aquesta proposta és aconseguir que els nins tenguin un aprenentatge 

significatiu, per això s’aniran treballant diferents recursos. 
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Per una part, sempre que sigui possible, durem a terme un aprenentatge a través de projectes en el 

qual els nins siguin investigadors i puguin crear el seu propi conaixament. Amb els projectes 

aprendran a planificar i estructurar un treball i a pensar d’una manera més creativa i innovadora. 

Per tal d’afavorir aquest aprenentatge a través de projectes, també volem que els alumnes treballin 

de manera cooperativa, ja que és una forma de que es relacionin els uns amb els altres i aprenguin a 

fer feina en equip. Amb el treball cooperatiu aprendran a discutir, a posar-se d’acord i a ser 

responsables, ja que les seves decisions poden beneficiar o perjudicar a tot el grup. 

També durem a terme alguna activitat fora de l’aula, com l’excursió que farem per Biniaraix. 

 

6. CAPÍTOLS 

CAPÍTOL I. Paisatge lliure. 

La primera activitat que durem a terme serà la primera sessió de plàstica a principi de curs. En 

aquesta activitat se’ls donarà una làmina a cada nin i se’ls proposarà que dibuixin un paisatge lliure 

amb la tèncica que ells vulguin. Així doncs, tendran a l’abast pinturetes, rotuladors i aquarel·les per 

si ho volen utilitzar. Tendran tota l’hora per dibuixar-lo i cinc minuts abans d’acabar els proposarem 

que per la setmana següent han de pensar perquè han fet aquest paisatge i què significa per ells. 

 

CAPÍTOL II. Anàlisis dels elements patrimonials més propers. És Sóller el nostre paisatge? 

Primera part 

Com que els alumnes tenien la tasca de pensar perquè havien dibuixat aquell paisatge i no un altre, 

els ho demanarem. Escoltarem la versió de tots els que vulguin participar i després analitzarem la 

quantitat d’elements patrimonials que han tingut en compte en el seu dibuix. 

Per tant, primer de tot, seleccionarem tots aquells dibuixos que tenguin relació amb el poble i els 

penjarem a la pissarra per tal de dur a terme un debat. Així doncs, es plantejarà la següent pregunta: 

És Sóller el nostre paisatge? 

Amb aquesta pregunta volem que els nins pensin si relacionen un paisatge directament amb el seu 

poble o no. En aquesta activitat, el mestre tendrà la funció de guiar el debat que es duu a terme a la 
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classe. Una vegada pensi que s’ha acabat, els nins hauran de donar una resposta a la pregunta 

plantejada. 

Segona part 

Com que tots els nins han pintat un dibuix, aprofitarem per fer una activitat d’estadística, la qual es 

podria realitzar a la classe de matemàtiques. 

Per dur a terme aquesta activitat, penjarem tots els dibuixos a la paret i apartarem totes les cadires i 

les taules perquè enmig quedi ben buit. La mestra els donarà un rotllo de paper de color gran i els 

explicarà el que han de fer: 

Només els direm que han de fer un gràfic de barres i un de sectors sobre els diferents tipus 

d’elements del paisatge que podem veure en aquests dibuixos, per després penjar-ho per la classe.  

Aquesta activitat es durà a terme en grup gran, de manera que s’hauran d’organitzar per dur a terme 

les diferents parts de la feina. El professor/a els ajudarà a repartir-se les tasques, ja que és complicat 

que es decideixin quan són un grup tan gran.  

A continuació, es mostra un supòsit d’una graella que s’ha fet sobre els dibuixos (Annex 1). 

Així doncs, calculant el percentatge de cada un dels elements, podriem fer el dos tipus de diagrames 

que hem proposat. (Annex 2 i 3). 

Aquesta activitat servirà perquè els nins practiquin estadística de manera més creativa i divertida, i 

crec que és molt interessant que es faci conjuntament amb l’àrea de plàstica, ja que és una manera 

de demostrar la interdisciplinarietat que té. També servirà perquè entenguin que hi ha molts de tipus 

de paisatge, ja que un paisatge no és només un bosc o una ciutat, sinó també pot ser una festa, una 

casa, una persona, un monument, etc. 

 

CAPÍTOL III. Els pintors paisatgistes. 

Primera part 

En aquesta sessió volem treballar els principals pintors paisatgistes que han existit. Per tant, la 

mestra prepararà un powerpoint amb els principals pintors paisatgistes destacats dels segle XIX, 

fent una especial menció de dos pintors sollerics. Una vegada els nins tenguin unes quantes idees de 

cada un d’ells, en grups de tres o quatre persones, n’elegiran un. El que hauran de fer és una 
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activitat d’investigació sobre l’autor que han triat per tal de fer un projecte sobre la seva vida i la 

seva obra, el qual després hauran d’exposar. 

Per tant, el que primer farem serà presentar amb aquest powerpoint esmentat anteriorment els 

principals pintors paisatgistes a nivell local, nacional i mundial i les seves principals característiques 

o curiositats que poden interessar als nins. 

El powerpoint que utilitzarem el podem trobar l’annex 4.  

Cal dir que apareixen dos artistes sollerics perquè volem que els nins tenguin consciència dels 

artistes que hi ha en el seu poble o ciutat i de les obres d’art que ens han deixat. Per tant, és 

recomenable que quan es dugui a terme aquesta activitat, s’inclogui sempre algun artista local. 

Abans d’acabar la classe, els nins faran grups de 3 o 4 persones i cada un triarà un pintor. 

No hi ha cap problema si no es poden elegir tots els pintors que apareixen a la presentació, però 

sempre hem d’intentar que surti almenys un artista local. 

Segona part 

La següent activitat que es farà consisteix en preparar un projecte en grups sobre el pintor que han 

triat. Per tant, necessitarem vàries sessions per dur-lo a terme, així que agafarem dues hores a la 

setmana, una de plàstica i una de català, ja que aprofitarem per treballar la lectura i la escriptura. 

Està programat que l’activitat duri unes sis o set sessions, depèn del ritme dels nins.  

Així doncs, el primer que farem per treballar en equip serà repartir els càrrecs que tendrà cada un. 

Per tant, repartirem a cada equip quatre collars amb una targeta que explica de manera clara i 

sintetitzada quines funcions han de complir amb cada un dels càrrecs. Així, ells mateixos hauran de 

pensar quin dels quatre li va millor a cada un i a cada sessió que dediquem al projecte hauran de dur 

la targeta penjada al coll perquè el professor/a sàpiga si l’alumne està realitzant la seva funció o no. 

(Annex 5). 

També els donarem una carpeta amb uns quants fulls de pla d’equip com els següents, el quals 

serviran al mestre per ajudar-se a l’hora d’avaluar els alumnes. (Annex 6). 

Com podem veure, primer de tot, hauran de pensar un nom pel seu grup i després, a cada sessió, 

s’hauran de plantejar un objectiu d’equip i un objectiu personal que ha de complir cada un d’ells. Al 
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final de cada sessió, hauran d’indicar si l’objectiu finalment s’ha complit puntuant-se amb una xifra 

de l’1 al 3. Així doncs, aquests fulls s’omplen cinc minuts abans i després de cada sessió. 

El primer dia començarem el projecte, però no ens donarà temps a fer molta feina, ja que dedicarem 

part de l’hora a organitzar el grup. Així doncs, a la primera sessió haurem de dur a terme les 

següents tasques: 

- Presentar els principals pintors paisatgistes amb el powerpoint 

- Repartir els collars amb les targetes a cada grup i organitzar la funció que durà a terme cada 

nin. 

- Crear una carpeta senzilla amb cartolina on hi puguin amagar tot el material que utilitzaran. 

- Pensar un nom d’equip i escriure’l a la carpeta juntament amb els noms de cada un. 

- Repartir uns quants fulls de pla d’equip a cada grup perquè ja els tenguin dins la carpeta i a 

la següent sessió puguem començar directament amb això. 

- Organitzar la informació que ha d’anar cercant cada un per la pròxima sessió i apuntar-ho a 

l’agenda. 

- Si tenim temps, començar el projecte. 

Les següents quatre o cinc sessions les dedicarem a fer el projecte amb la informació que han duit 

ells i amb l’ajuda del professor/a. Comptaran amb tot l’equipament informàtic de l’aula, que sol ser 

d’ordinadors, tauletes, impressores, etc.  

El que hauran de fer és un pòster amb el suport que ells vulguin (cartolina, power point, etc.) per 

poder exposar a la classe sobre el seu pintor. L’única exigència que tendran és que a tots els pòsters 

hi haurà d’haver una biografia, les obres més destacades i l’estil del pintor. La resta d’espai el 

podran emplenar com vulguin. 

Finalment, l’última o les dues últimes sessions, les dedicarem a exposar el pòster que ha fet cada 

equip. Els altres, podran fer preguntes i podran opinar sobre la presentació dels seus companys, 

sempre amb respecte i amb opinions constructives. 

 

CAPÍTOL IV. Paisatge sonor. 

L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin capaços tant de percebre l’entorn acústic de 

la seva vida quotidiana com de relacionar una música amb un paisatge concret. 
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Així doncs, el que farem serà desenvolupar dues activitats en les quals els nins treballin la 

discriminació auditiva. A la primera, hauran de descriure el que senten quan la classe està en silenci 

total i a la segona escoltraran quatre cançons de diferents estil i hauran de descriure el que senten i 

pintar la imatge que els ve a la ment. 

Primera part 

El primer que farà el mestre/a en l’activitat inicial serà demanar als alumnes que es quedin en 

silenci total. Quan ho aconsegueixi, els dirà el que han de fer, que consisteix en anar fixant-nos en 

els diferents detalls que podem percebre a través de la nostra oïda.  

Aquesta activitat durarà uns 3 minuts, ja que no pretenc que els nins s’avorreixin, i el que farem 

després és demanar-los què han sentit durant aquest temps. Posarem totes les idees en comú i 

passarem a una altra activitat. 

Per poder experimentar aquesta activitat, he anat a l’aula de professors de l’escola on faig les 

pràctiques i hi he estat uns 15 minuts. En aquesta aula només hi havia dues persones que estaven en 

complet silenci. Una d’elles corregia exàmens, i vaig poder sentir com anava moguent els fulls 

constantment i com agafava el bolígraf de la taula. L’altra llegia un llibre, per tant, feia menys renou 

que la primera, ja que només sentia com girava les pàgines cada cert temps. Un moment donat, va 

passar un grup de mestres pel passadís, i vaig poder sentir com parlaven i rellen rompent el silenci 

que hi havia. També sentia renou de fons que provenia de les altres classes, ja que vaig sentir portes 

que s’obrien i es tancaven, els nins quan feien bamballetes dins la classe i algun crit d’un professor. 

Fins i tot sentia les meves pulseres quan movia el braç per escriure i el meu bolígraf quan tocava el 

full. 

La conclusió a la qual vull que arribin amb aquesta activitat és que no ens adonam de la quantitat de 

sons que podem sentir en el nostre entorn. Amb aquesta activitat també volem que es preparin per 

dur a terme el darrer capítol de la proposta. 

Segona part 

La segona part d’aquest capítol del paisatge sonor consisteix en relacionar una música amb una 

imatge mental. També volem que els nins imaginin altres sentiments més profunds, com un olor o 

un estat d’ànim. 
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Crec que aquesta ha de ser una activitat individual, ja que cada persona té diferents sentiments i un 

tipus d’imaginació o una altra, així que aquesta feina la farà cada un tot sol. 

Repartirem tres fotocòpies a cada alumne. Cada fotocòpia representa una de les tres cançons que es 

poden relacionar en tres paisatges distints (Annex 7). Aquestes cançons estan seleccionades amb la 

intenció de que els nins puguin diferenciar bé l’una de l’altra, ja que he comprovat que no tenguin 

cap instrument, ritme i melodia en comú.  

La primera música que escoltarem es titula “La Vie en Rose”, una cançó francesa de Edith Piaf en 

una versió instrumental, que crec que ens pot transmetre nostàlgia o melancolia (Annex 8). La 

segona es titula “bluegrass banjo”, i es tracta de música country, que crec que transmet alegia i 

motivació (Annex 9). I la tercera i última que escoltarem es diu “Coconut lounge”, i és una música 

hawaiana que ens pot transportar cap a un paradís tranquil i relaxat (Annex 10). 

Una vegada feta l’activitat, demanarem als nins que ens llegeixin el que han escrit o que ens mostrin 

el dibuix que han pintat i segurament veurem que cadascú haurà pensat imatges, olors i sentiments 

diferents per la mateixa música. 

Amb aquesta activitat volem que els nins apenguin expressar els seus sentiments a través de la 

música per mitjà de l’expressió escrita o del dibuix, perquè crec que la música ens sempre en duu a 

un altre món i ens fa sentir moltes coses. He preferit que les cançons elegides no tenguin lletra per 

tal de que no tenguin cap pista del país des d’on s’ha creat o del que diu.  

He intentat fer l’activitat amb una de les cançons i m’ha agradat molt perquè he pogut descriure el 

món al qual m’ha duit la música, per tant, crec que pot ser una activitat molt enriquidora pels nins 

perquè farà que puguin obrir-se i expressar el que senten i també desenvoluparà la seva creativitat i 

imaginació. 

Podem trobar l’exemple que he duit a terme a l’annex 11. 

 

CAPÍTOL V. Evolució del paisatge patrimonial. 

En aquest capítol relacionarem el que hem après a les activitats anteriors però ho concretarem amb 

el poble de Sóller. El que farem serà veure l’evolució del paisatge físic i sonor del poble a través de 

dues activitats. 
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Primera part 

En la primera part del capítol escoltarem una cançó d’una artista sollerica, Catalina Mateu, que 

col·labora amb Allan Lomax en una cançó anomenada “Cant del segar” que podem trobar a l’annex 

12. 

Una vegada l’haguem escoltada a classe, es plantejarà als alumnes les següents preguntes:  

- On creis que es troba aquesta dona? Per què? 

- De què parla la lletra de la cançó que canta? 

- Creis que avui en dia es sent el mateix que abans quan anam al camp? 

Una vegada arribin a la conclusió que està descrivint un camp en el qual estan segant blat, els 

explicarem que es tracta de un camp de Sóller i els parlarem una mica de la cantant. I després els 

demanarem: Si anàssim a un camp i ho gravàssim creis que sentiríem el mateix? 

Quan acabem el debat sobre si sentiríem el mateix o no els posarem una gravació d’un camp del seu 

poble. En aquest cas, jo vaig anar a un camp i vaig obrir la gravadora per captar tot el que sonava, i 

podem veure el resultat en l’annex 13. 

A partir d’aquí podem fer una comparació sobre el que ha canviat i el que no i farem una taula amb 

cartolina comparant el que podem escoltar ara i el que podiem escoltar abans. 

Segona part 

A la segona part d’aquesta activitat farem el mateix, però en comptes de comparar el que sentim, 

compararem el que veim a través de dues fotografies. 

El que hauran de fer els nins és aconseguir una fotografia antiga, en el nostre cas, del poble de 

Sóller (ja sigui seva o treta d’internet) i anar al mateix lloc des d’on s’ha fet per tornar-la a 

fotografiar. Després, cada un farà una llista amb el que ha canviat i el que no i la posarem en comú. 

D’aquesta manera, tornarem a fer un gràfic de barres que per una part, es podrà veure el que pensen 

els nin que ha canviat i per l’altre, la quantitat d’ells que ho pensen. 

En el meu cas, he fet l’activitat amb dues fotografies que podem trobar a l’annex 14 i he intentat 

trobar unes quantes diferències: 

- A la fotografia actual veim molta més gent que a l’antiga, que pràcticament no es veu ningú. 

La majoria de gent són turistes. 
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- A la fotografia actual es pot veure que hi ha una farola que abans no hi era, per tant, veig 

que  han posat més mobiliari urbà. 

- Als fons de l’actual podem veure que estan fent una obre en mig de plaça, per tant, hi ha 

més pisos i cases que abans, i de cada pic n’hi ha més. 

- Les terrasses dels bars han augmentat, de manera que crec que hi haurà un moment que hi 

haurà més bars que zones lliures a la plaça. 

- A la fotografia actual no hi apareixen tots els arbres que hi ha a l’antiga, així doncs, podem 

dir que ara hi ha menys vegetació. 

El que volem amb aquesta activitat és conscienciar als alumnes de com ens està afectant la 

contaminació i l’increment de la població al seu poble o ciutat, i crec que amb aquesta activitat ho 

poden entendre perfectament. 

 

CAPÍTOL VI. Paisatge urbà i paisatge natural. 

Primera part 

En aquest capítol treballarem el paisatge urbà i el paisatge natural. Volem que els alumnes sàpiguen 

diferenciar els elements que tenen cada un d’ells i que sentin gust per pintar i escriure a l’aire lliure. 

El primer que farem a la primera sessió serà crear una pluja d’idees sobre les diferències que hi por 

haver entre un paisatge urbà i un paisatge natural. Després intentarem posar exemples dels dos tipus 

que podem trobar en el poble dels nins, que en aquest cas és Sóller. 

Per exemple, a Sóller, com a paisatges urbans més destacats, hi podem trobar l’esglèsia, el carrer de 

Sa Lluna, el museu de Ca’n Prunera, les fonts, les teules, etc.  

Com a principals paisatges naturals, podem donar importància als horts de tarongers i llimoners, a 

les muntanyes plenes de pins, alzines i oliveres, als torrents, a la platja, etc. 

Així doncs, podem dir que el principal objectiu d’aquesta activitat és que els nins prenguin 

consciència de la quantitat de riquesa patrimonial que tenim al nostre poble o ciutat. 

Una vegada finalitzada la pluja d’idees, el professor/a els ensenyarà un dibuix i una descripció que 

ha fet sobre un paisatge que ha triat. 
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En el meu cas, he triat un carrer i un hort de Biniaraix. He triat aquests dos llocs perquè m’he 

d’assegurar de que els nins poden seure’s sense cap tipus de perill, així que he procurat triar un lloc 

dels afores on no passin ni cotxes ni motos i hi puguem estar tranquils. També he tingut en compte 

que els dos llocs havien d’estar a prop per poder fer les dues activitats a la mateixa excursió.  

Una vegada vistes i llegides totes les imatges i els textos, els direm als nins que han de fer el mateix. 

Han d’anar al lloc i han de pintar el que veuen i descriure el que senten. 

Els dibuixos i les descripcions que he fet són els següents: 

Paisatge urbà 

 

“Sóc a un carrer de Biniaraix i just davant meu veig una casa, però des de la perspectiva d’on he 

pintat veig unes escales de pugen. El que destaca principalment és una font feta de pedra. De fet, 

tots els elements urbans d’aquest carrer estan fets de pedra. Les escales, les parets, les cases, etc. 

Mirant cap a les escales, en primer pla, veig un cossiol que en tapa un altre de més petit, i més al 

fons veig dues cases, les dues construïdes amb la mateixa pedra però es diferencien per la forma de 

la seva porta, ja que una la té rodona i l’altre rectangular. Una mica més a l’esquerra, darrera el 

marge de la font, hi ha una altra casa empedrada que té una vidriera amb fustes que fan forma de 

creu. Devora de la porta, hi ha una bougainvillea amb poques flors. Aquesta planta és tan gran que 
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frega la part de dalt del marge, de la qual hi surten unes teules que arriben fins a baix i que 

serveixen per baixar l’aigua de la pluja fins al terra. Més cap a l’esquerra ,veig un camí, també de 

pedres, que sembla més recent que el que tinc al davant. En aquest camí hi veig cases pels dos 

costats, però no aconsegueixo veure el final, tot i així, supòs que acaba amb una casa que no té 

sortida.  

A la meva dreta, veig unes escales que baixen cap a la carretera, per això, de tant en tant, es senten 

motos i cotxes que baixen i pugen la carretera. També es poden sentir ocells que canten i passes de 

persones que baixen i pugen el carrer.  

Mentre he estat pintant el dibuix, han passat tres grups: el primer grup era d’una família anglesa, i el 

primer que he sentit ha estat la veu d’un nin que remugava, em pareixia que estava cansat de 

caminar. Després, he sentit les petjades d’un ca i finalment ja he sentit passes i he pujat el cap per 

veure qui era. M’han saludat. El segon grup era una parella d’excursionistes que han baixat tan aviat 

que quan m’he girat per veure’ls ja a penes hi eren. I el tercer no era un grup, sinó una dona molt 

simpàtica que vivia en una casa del camí que pareixia que estava construït més recentment. Quan 

m’ha vist m’ha saludat i s’ha aturat a mirar el meu dibuix. M’ha dit que m’estava quedant molt bé.  

Com que estic asseguda a un portal d’una casa, una olor que ha estat present durant tota la meva 

estància ha estat la de menjar, ja que justament és hora de dinar. No estic molt segura però el primer 

plat que m’ha vengut al cap quan he sentit l’olor ha estat d’escudella, així que aquest ha estat l’únic 

aroma que he sentit durant tot el temps que he estat aquí.” 

Paisatge natural 
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 “Estic a un hort de Sóller ple de tarongers i llimoners. Aquests, estan envoltats d’herba, la qual és 

bastant llarga, pel que fa que pareixi que fa estona que no l’han tallada. Més al fons, veig un roser 

ple de roses ben vermelles. Darrera de l’hort, es poden veure muntanyes les quals estan repletes 

d’arbres. Més a prop veig tarongers i més enfora una gran quantitat de marges plens d’oliveres i 

pins. Dins aquesta part de la muntanya on hi ha els tarongers puc veure part d’una casa que té una 

palmera a cada costat i que pareix bastant gran. A la meva dreta també veig un tancat on han 

sembrat el que pareixen tomatigueres, i darrera el sembrat hi ha una gàbia amb dos conills. Just al 

meu costat hi ha una caseta plena de llenya. N’hi ha tanta que han hagut de deixar-ne una part 

defora perquè dedins no hi cap. Estic tan a prop de la llenya de defora que puc veure les formigues 

que hi circulen per damunt. Durant tot el temps que he estat pintant, han passat moltíssimes 

mosques i ocells, algunes abelles i un escarabat. 

Les mosques i les abelles han fet renou quan han passat pel meu costat, però el renou que he sentit 

constantment és el del vent i el dels ocells cantant. També he sentit algun cotxe o moto que pujava 

per la carretera, la qual està bastant enfora. Un moment donat he sentit el renou d’una màquina que 

pareixia de llaurar, així que supòs que estan llaurant un hort de per aquí devora. 
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En quant als olors, puc sentir l’olor a taronja i a herba, i com que ha plogut tot el matí, encara es pot 

sentir una mica d’olor a terra humida. De fet, el cel està bastant ennigulat, així que demà 

segurament la terra farà més olor. M’encanta aquesta olor.”  

Segona part 

Concretarem una data per fer una excursió pel poble, en el nostre cas, Biniaraix. Els nins de les 

escoles del centre de Sóller hi podran anar caminant i els nins d’escoles que es troben més a les 

afores hi hauran d’anar amb bus. 

Primer de tot, a les 9:30h passarem per l’hort que està a l’inici del Camí del Barranc i ens seurem 

allà a dibuixar-lo. Si dona temps, escriurem el que veim. Tendrem una hora o una hora i mitja. 

Després, tindrem mitja hora per berenar allà mateix. Una vegada berenats, caminarem cap al poble i 

ens seurem tots a la volta del carrer per pintar-lo i fer el text. També tendrem una hora o una hora i 

mitja. En acabar, tornarem cap a l’escola a peu o en bus. 

Tercera part 

Una vegada realitzada l’excursió, dedicarem tota una sessió de llengua catalana a exposar els 

treballs que han fet els nins. L’exposició serà voluntària. 

Quan acabin les exposicions, tornarem a crear una pluja d’idees sobre la diferència entre un paisatge 

urbà i un natural i en tornarem a posar exemples del nostre poble per veure si han descobert la gran 

quantitat d’elements naturals i urbans que hi tenim. 

 

7. TEMPORALITZACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS 

 

CAPÍTOL NOMBRE DE SESSIONS ÀREES 

CAPÍTOL I 1 sessió Plàstica 

CAPÍTOL II 2 sessions Plàstica i matemàtiques  

CAPÍTOL III 7 o 8 sessions Plàstica i llengua catalana 

CAPÍTOL IV 2 sessions Plàstica 

CAPÍTOL V 2 sessions Plàstica 

26 



 

CAPÍTOL VI - 2 o 3 sessions 
- Excursió 

Plàstica i llengua catalana 

 

 

8. AVALUACIÓ 

Per avaluar aquesta activitat no es durà a terme cap tipus d’examen ni prova, ja que el que el que 

aprenguin els nins només es podrà avaluar a través de la observació i la interacció amb ells. 

Però tendrem a l’abast una sèrie de dibuixos que hauran fet en el capítol VI de la proposta didàctica 

amb els quals els podrem avaluar. Per avaluar un dibuix, tenim diferents autors que mostren les 

diferents fases o etapes en les quals va desenvolupant la seva capacitat de dibuixar. 

Per una part, el filòsof Georges-Henri Luquet desenvolupa una sèrie de fases i estadis. El nin 

comença amb el realisme fortuït, que és el que ve a ser el gargot, és a dir, una prolongació de 

l’activitat motora. Després ve el realisme frustat, que es dóna quan el nin ja és capaç de col·locar les 

figures però encara no tenen un caràcter sintètic. El realisme intel·lectual es produeix quan el nin ja 

pinta dibuixos reals, però no ho fa a través de la vista, si no a partir del que ja sap del model. Per 

últim hi ha l’etapa del realisme visual, en la qual en nin pinta la realitat així com la veu. 

Per una altra part, Lambert Brittain va ampliar el que deia Luquet ampliant les fases i etapes del 

dibuix infantil. El que Luquet va nombrar realisme fortuït, ara estava dividit en tres etapes: etapa del 

gargot incontrolat, etapa del gargot controlat i etapa del gargot amb nom. El realisme frustrat va 

passar a rebre el nom d’etapa pre-esquemàtica i el realisme intel·lectual el d’etapa esquemàtica. El 

realisme visual també el va dividir en tres etapes: edat de la colla, etapa pseudo-naturalista i etapa 

de desició.  

El dibuix que haurem d’avaluar es troba dintre del realisme visual, concretament, a l’edat de la colla 

i haurem de tenir en compte tres aspectes: les figures, l’espai, el color i la tridimensionalitat. 

En les figures que duguin a terme ens haurem de fixar amb en la si són capaços de representar-les 

en perspectiva, en la representació sintètica, que fa referència a la creació de formes globals i 

contínues i en l’omissió, que suposa deixar de representar part de les figures. 
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En l’espai hem de tenir en compte el pla de base, ja que han de saber que una figura pot estar 

parcialment representada en el cel. També s’ha de tenir en compte la perspectiva i les proporcions i 

mides. 

Fent referència al color, han de saber diferenciar les variacions tonals i en quant a la 

tridimensionalitat, és important que es tengui en compte el volum i que les figures no siguin planes. 

També tendrem a l’abast els projectes que han anat fent i les exposicions orals, però tot això es 

valorarà amb una nota numèrica. 

 

 

9. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

- http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/curriculum_.htm  

 

4. CONCLUSIONS 

El principal objectiu d’aquest treball era crear una proposta didàctica en la qual es treballessin totes 

les competències i intel·ligències dels alumnes a través del paisatge i del patrimoni, i crec que l’he 

complit, ja que he creat diferents activitats enfocades a l’estudi del paisatge patrimonial en les quals 

he pogut treballar diversos continguts i he pogut demostrar que s’han desenvolupat totes les 

competències bàsiques. 

Un altre objectiu més específic que em vaig proposar era veure l’evolució de l’estudi del paisatge i 

conèixer els seus pintors principals. Aquest crec que també l’he complit perquè he realitzat una 

investigació sobre la història del paisatgisme que podem trobar en el marc teòric i també he aplicat 

el present objectiu en una activitat adaptada als alumnes, que és la que han de fer un projecte sobre 

un pintor paisatgista. 

L’objectiu de demostrar que el paisatge pot ser un contingut transversal crec que també l’he 

aconseguit perquè com ja he dit abans, amb la meva proposta he treballat totes les competències 

bàsiques, però també he relacionat el paisatge amb altres assignatures que en principi no solen anar 

unides, com Educació Musical, Matemàtiques, Llengua, etc. 
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Un altre objectiu que crec que he duit a terme ha estat el de insistir en la interdisciplinarietat de 

l’àrea d’Educació Plàstica, ja que crec que hi he insisit en moltes ocasions. A més, crec que les 

activitats que he creat, com he dit abans, es poden relacionar amb diverses àrees d’educació 

primària. 

L’últim objectiu era dissenyar activitats creatives i significatives sobre el paisatge i el patrimoni i 

penso que les activitats que he proposat són bastant originals i crec que amb elles, els nins poden 

aprendre molts de conceptes i coneixement amb elles. 

Tot i així, vull dir que el treballar està obert a que s’hi puguin fer les modificacions que es creguin 

necessària i a que es pugui continuar. 
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Annex 2. 

 

Annex 3. 
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Annex 4. 

https://docs.google.com/presentation/d/1sADQsAs6JT4-PgoqDloCd0qqMw3kbY4xkbdiw2TYbX8/

edit#slide=id.g37db0c35e1_0_16 

 

Annex 5. 

 

 

Annex 6. 
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Annex 7. 
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Annex 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=zt32Bl_U_4Q 

 

Annex 9. 

https://www.youtube.com/watch?v=85mDyWCgHy0 

 

Annex 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=xHlbF1iXaUM  

 

Annex 11. 

 

 

Annex 12. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAlSbWJQvns 
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Annex 13. 

https://drive.google.com/open?id=1GwleU8LnBOKGpQTvZVeJyCIW_It89fD0 

 

Annex 14.  

 

35 

https://drive.google.com/open?id=1GwleU8LnBOKGpQTvZVeJyCIW_It89fD0


 

 

 

 

36 


