
 

 

Recursos per a mestres d’educació 

infantil 
 

 

Les propostes que trobareu a continuació no són una pauta; ni constitueixen una 

fórmula màgica ni haurien de condicionar o interferir en l’enfocament del mestre o 

la mestra. Són, tan sols, idees, recursos més o menys imaginatius, que tenen en 

compte aspectes diversos de la creació de Joan Miró. 

 

No establim una relació entre propostes i obres concretes, perquè les primeres 

sovint són obertes i perquè són moltes les obres que les podrien il·lustrar.  

 

 

Punts i línies 

 

El punt i la línia són elements bàsics del llenguatge plàstic. Aquests elements, amb 

moltes variacions, apareixen d’una manera habitual en la creació de Joan Miró. 

 

Collage reciclat  

 

En primer lloc ens caldrà reunir materials diversos que puguin representar punts i 

línies (taps, retalls de la perforadora de paper, botons, càpsules de cafè, cordills, 

llanes, cintes, paper higiènic o de diari, cables…). 

 

Després distribuirem una quantitat abundant de cola blanca sobre un suport rígid. 

Al damunt farem la nostra composició amb punts i línies, amb els materials de què 

disposem. Podem fer una creació premeditada o bé podem deixar caure els 

components, llençar-los o disposar-los a l’atzar. 

 

Quan el collage estigui ben sec, el podem pintar amb pintura acrílica o amb 

tempera barrejada amb cola. Podem utilitzar un sol color, si el que volem és 

destacar el contrast de punts i línies, o colors diferents, si el que ens interessa és 

ressaltar-ne alguns dels elements. 

 

 

Taques  

 

Les taques són els senyals que deixen algunes substàncies sobre una superfície. 



 

També són elements habituals en les obres de Miró. Es poden fer amb pinzell o 

amb qualsevol altre estri. Poden ser espontànies, fruit de la casualitat o, al contrari, 

intencionades.  

 

Col·lecció de taques  

 

Confeccionem un inventari de taques fetes amb substàncies i en contextos diversos. 

Retallem uns quants papers de qualitats i colors diferents, però de la mateixa mida, 

que ens serviran de base per a les mostres. Un cop obtinguda una taca, hi anotarem 

la substància i l’estri emprats, el lloc i la data d’obtenció (p. ex.: «Melmelada de 

maduixa. Cullera de fusta. Cuina de l’àvia, agost del 2017»). 

 

Per evitar la dispersió de les mostres i mantenir l’ordre de la col·lecció ens caldrà 

algun sistema d’emmagatzematge. 

 

Podem contrastar la nostra col·lecció amb les d’altres companys. D’altra banda, 

aquest recull ens pot ser útil de cara a l’obtenció de determinats resultats en futures 

creacions.  

 

 

Colors 

 

Al començament, Miró utilitza una gamma de colors molt àmplia. Amb el pas del 

temps, però, la seva paleta es redueix als colors primaris, els secundaris, el blanc i 

el negre. El color blanc és sovint el color de la tela, que Miró no cobreix del tot. Els 

colors són generalment plans, sense matisos. 

 

Llum de colors  

 

Reunim ampolles d’aigua o pots de conserves transparents, de plàstic o de vidre, 

que puguem tapar.  

 

En galledes ben diferenciades, elaborem aigües de colors amb els cotons de 

retoladors vells o amb tints per a roba desfets en aigua (és convenient emprar 

guants). Fem primer els tres colors primaris. Amb l’ajuda d’un embut, omplim les 

ampolles o els pots transparents amb aquestes aigües de colors. Després fem 

combinacions de colors primaris amb proporcions diferents per aconseguir 

variacions de to i omplim algunes ampolles o pots amb aquestes barreges.  

 



 

Col·loquem els recipients amb les aigües de colors davant d’una finestra. La llum 

produeix un efecte similar al d’un vitrall, ja que projecta reflexos de colors en 

l’espai. 

 

 

Tècniques 

 

Miró comença a pintar utilitzant els procediments i els estris convencionals d’un 

pintor: llapis, pinzell, tela, tubs de pintura... 

 

Més endavant, fa servir pots de pintura i brotxes, però també hi aplica el color amb 

els dits, amb les mans i amb els peus, esquitxa la tela o hi aboca directament la 

pintura amb un cubell. 

 

Regalims inventats   

 

Damunt d’un suport absorbent (paper d’aquarel·la, paper de cuina, cartró 

gruixut...), mirem d’aconseguir efectes sorprenents mitjançant pintura molt líquida 

(pot ser témpera dissolta en aigua, tinta xinesa, cafè, suc, etc.). 

 

Podem emprar estris que trobem per casa i que puguem omplir i després buidar, 

com ara xeringues dispensadores de medicaments, comptagotes, raspalls de dents 

o polvoritzadors de perfums... Podem aplicar la pintura amb el suport en posició 

horitzontal o vertical. També podem vessar-hi pintura una mica líquida i decantar el 

suport cap a una banda i l’altra per tal que la pintura llisqui i obri camins en diverses 

direccions. 

 

Deixant empremta  

 

L’experiència de pintar amb les mans i amb els peus és igualment gratificant si ho 

fem amb els ulls tancats. Segur que els resultats ens sorprendran.  

 

Ens caldrà pintura de dits, safates per posar-hi la pintura i un bon tros de paper 

d’embalar.  

 

Suquem les mans o els peus en les safates de pintura dels diferents colors i a 

continuació ens desplacem lliurement pel paper deixant-hi les empremtes. Sense 

adonar-nos-en anirem fent una composició amb els rastres de les petjades i de les 

mans. En acabat, ens destapem els ulls i descobrim què hem fet damunt del paper. 

 

 



 

Objectes i escultures 

 

L’objecte és un element fonamental en molts processos creatius de Joan Miró. De 

vegades li crida l’atenció la forma o la textura d’un objecte i la seva empremta és el 

punt de partida d’una composició. 

 

En les seves escultures, en canvi, Miró els acobla. Són objectes quotidians, eines, 

fruits i deixalles que Miró arreplega pels camins o a la platja, que troba per casa o 

que de vegades compra. Generalment el procés acaba amb la fosa en bronze del 

conjunt. 

 

Trepitjar la Lluna     

 

Les soles de les sabates tenen dissenys molt variats: n’hi ha de llises, sense cap 

mena de dibuix, mentre que d’altres tenen un dibuix en relleu. Són textures que 

podem mirar i tocar. Busquem per casa sabates que tinguin soles com més originals 

millor; apleguem tantes sabates com puguem. Després estenem betum líquid per 

les soles i les estampem en fulls una mica grans. És una empremta en un espai 

verge, que ens pot evocar la primera petjada de l’home a la superfície de la Lluna.  

 

Cada textura estampada pot ser l’origen d’un personatge o d’un objecte fantàstic. 

Amb un retolador gruixut o amb una cera podem definir aquest habitant imaginari 

de l’Univers. 

 

Naixement d’una escultura    

 

Al llarg del dia recollim coses que no fem servir o que anem trobant: un retolador 

gastat, una cullera, una joguina petita, taps, una ampolla de plàstic, capsetes, un 

raspall de dents vell, una branca, una pedra... Amb aquest material mirem de fer 

una figura. El procés de realització ha de tenir en compte que la figura té volum i ha 

de resultar interessant des de diversos punts de vista. També és important que els 

elements tinguin una certa relació amb allò que representen, ja sigui per la forma o 

per la funció que tenien abans de ser rebutjats. Al final tindrem un seguit de 

personatges amb característiques físiques diferents. Podem intentar imaginar-nos 

com seria la convivència entre ells o fer agrupaments d’acord amb allò que pensem 

que tenen en comú. 

 

 

 

 

 



 

Creacions efímeres i de gran format 

 

Joan Miró feia servir materials molt diversos en les seves creacions. Alguns eren els 

propis d’un pintor (teles, pintures, etc.) però molts altres provenien de la seva vida 

quotidiana. Deia que si faltaven materials per treballar podies fer-ho amb els que 

l’entorn i la natura t’oferien.  

 

Imatge finita  

 

Aprofitant alguna sortida a la platja, o al sorral de l’escola o d’un parc proper,  

podem experimentar la sensació del treball en gran format. Cal delimitar un espai 

sobre la sorra, on desenvoluparem el nostre treball. Seleccionarem després, com a 

material de treball, recursos naturals propis del context (pals, algues, petxines, 

pedres, fustes, branques, l’aigua del mar). Amb el material trobat fem una 

composició incidint sobre la superfície. També podem utilitzar estris per fer traços, 

per fer regalims de sorra barrejada amb aigua, per incloure-hi empremtes de 

sabates o d’altres objectes... Es tracta d’una creació efímera, de manera que si 

volem conservar el record de l’experiència haurem de fotografiar-ne el resultat.  

 


