
Esquitxades
Taller d’arts plàstiques

Informació  pràctica



Descripció

Miró va pintar quadres molt grans i també va fer murals com els que de vegades veiem al carrer.

Estenem un paper molt gran a terra. Has pintat mai amb alguna cosa que no sigui un pinzell? 

Apareixen resultats inesperats?

L’activitat Esquitxades posa l’accent en els processos creatius de Joan Miró, fent incís en la vessant 

gestual i d’experimentació. 

A partir de l’observació de les obres de la col·lecció descobrim el procés que hi ha al darrera dels 

elements pictòrics. Parlarem d’accions que fa l’artista com esquitxar, regalimar o estampar. En la 

part pràctica d’aquesta activitat treballarem en relació als mateixos conceptes a través de l’experi-

mentació en primera persona. Relacions curriculars

• Observació i identificació de diferents elements de l’entorn: materials, objectes, animals, plan-

tes, paisatges.

•  Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes: triangle, quadrilàter i 

cercle, que formen part d’elements de l’entorn.

• Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i materials: 

color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats.

• Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les apor-

tacions dels altres.

• Adquisició progressiva de l’autonomia cognitiva que genera el treball basat en l’experimenta-

ció i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la justificació com a manera habitual de 

conèixer i d’elaborar explicacions.

•  Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d’ordinador, i tam-

pons, per produir missatges escrits o gràfics.

• Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.

Objectius d’aprenentage de l’activitat

• Ús de materials i tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa. 
• Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en alguns jocs. 
• Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques. 
• Experimentació d'accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent anticipacions i 

comparant els resultats. 
• Valorar l'ordre, la cura i l'atenció en els processos de producció i respecte en el treball.



Estructura de l’activitat

• Activitat de 2h30. En el cas de retard l’activitat s’adaptarà per a que finalitzi a l’hora prevista.

• Dos grups classe (màxim 30 participants i mestres/ acompanyants per grup). 

• Un grup començarà per la visita i l’altre grup pel taller, després s’intercanviaran, de manera que 

tots faran les dues parts. 

• Hi haurà un descans al mig per esmorzar.

Grup TALLER - VISITA. 
 De 10:00 a 11:15 es fa el taller (contant deixar motxilles i posar les bates a l’entrada,   
 recollir i rentar mans a la sortida).
 De 11:15 a 11:45 espai de descans per jugar i/o esmorzar al pati de l’Espai Taller. 
 De 11:45 a 12:30 visita. Tenir present que no es fa una hora de visita, s’ha de descomptar  
 el temps d’anar als lavabos i donar les consignes d’entrada a la Fundació. La visita es plante 
 ja amb una durada d’uns 45 minuts aproximadament, depenent de les edats. 

Grup VISITA - TALLER. 
 De 10:00 a 10:45 es fa la visita.
 De 10:45 a 11:15 espai de descans per jugar i/o esmorzar al pati de l’Espai Taller. 
 De 11:15 a 12:30 es fa el taller.

Observacions importants

• Cal portar bates o roba vella per al taller. 
• L’activitat és de 2h30. Hi ha descans per fer un moss entremig. És important però, que els 

alumnes hagin esmorzat a casa.
• En la visita veurem una selecció d’obres pictòriques relacionades amb la pràctica que farem al 

taller, no veurem escultures.

• A l’arribar dirigiu-vos directament a l’Espai-Taller. 

• El mestre responsable haurà de validar la reserva al taulell de grups a la recepció de la Fundació.

• La Fundació no disposa d’espais coberts per poder menjar o aixoplugar-se en cas de pluja. A la 

vora de les nostres instal.lacions hi ha parcs i jardins per poder jugar, descansar o menjar.

Després de l’activitat
Aquest taller disposa d’un material per poder continuar a l’aula els continguts treballats durant 

l’activitat. El material el podeu descarregar al nostre web.


