ACTIVITAT: 1CI_ARTISTES

,

,
DINAMICA 1: ARTIST(ES)
FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’aprenentatge

BENEFICIS

L’escola m’ensenya a mirar; A l’escola aprenc a observar.
L’escola m’obre una ﬁnestra a la cultura.
A l’escola aprenc a aprendre.
L’escola em motiva a ser creatiu.

PÚBLIC

Cicle Inicial

TEMPS DE

Octubre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Làmines pintura

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

2’ Divisió dels alumnes per grups

DESENVOLUPAMENT

LA DINÀMICA

Colors/pintura

10’ Explicació de l’activitat i entrega del material
28’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

1

ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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DINAMICA
DINÀMICA

Es divideix l'aula en grups de 4 alumnes. A cada grup se li reparteix una
làmina de pintura, un pot amb llapis de colors, pintures, ceres i un full
d'instruccions, que és diferent per cada grup.
Per grups han de fer un dibuix conjunt: hi han de constar els elements
i objectes que se'ls demana en el full d'instruccions. Aquests elements
estan extrets de diferents quadres de pintors importants. Els i les
alumnes no saben de quin pintor o quadre es tracta, per tant es farà
una versió totalment creativa i pròpia. Una vegada han acabat la
representació artística, el o la dinamitzadora, per ordre, exposa els
diferents dibuixos dels grups amb els quadres que han versionat. Es fa
explicació de cada pintor i el simbolisme de l’element.
És interessant reforçar que les i els alumnes són els autèntics artistes.
Podem penjar a l’aula els quadres de creació pròpia i real.

REFLEXIÓ

A continuació s'obre un espai de reﬂexió per tal de posar en relleu tot
allò que ha après i aprèn l'alumne/a a l'escola, en aquest cas, relacionat amb l'art i la cultura. Si han pogut reconèixer i aprendre diferents
autors i representacions artístiques com la pintura, l'escultura,
l'arquitectura, etc.
La reﬂexió pot girar al voltant de les següents preguntes:
Quins artistes i representacions artístiques he descobert?
Quines coneixies? On les he après?
Què t'ha agradat de treballar en un equip amb els vostres
companys/es?
Creus que us heu esforçat per intentar representar l'obra de la
millor manera?
On heu après a jugar amb la plastilina?
Qui us ha ensenyat a fer treballs manuals?
Heu tingut ajuda mentre fèieu l'activitat?
Qui està cada dia a l'aula amb vosaltres?
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