
 
 
 
 

 

Taller d’art:  
com treballa un artista 

 

 
 
 
 

Àmbit  de l’ activitat 
PATRIMONI ARTÍSTIC  
 
 

 
Lloc o equipament on es duu a terme l'activitat: Museu de la Garrotxa i espai 
pedagògic. 

 
 

 

 
Objectius:  
Amb aquesta visita guiada volem apropar els escolars a la pròpia creativitat, 
mitjançant l'observació, el contacte directe amb les obres d'art i la participació. 
Aprendre a respectar el Museu i les persones que el visiten. Valorar la imaginació 
com a element fonamental del procés creatiu. Adonar-se del treball previ a l'obra 
artística; potenciar una mirada creativa dels nens envers les seves obres. 
 
Descripció de l'activitat: 
Observarem diferents obres d'art per veure què és un artista i com treballa, des dels 
esbossos fins a l'obra final. Una mirada a diferents tècniques artístiques: pictòriques, 
escultòriques i l'art de l'estampació i del gravat. També ens sorprendrem amb 
il·lusions visuals i raonarem sobre com ens enganya la nostra percepció. Caldrà 
abandonar prejudicis sobre les obres d'art. 
Els tallers són diferents segons el nivell escolar: per a escolars de cicle mitjà de 
primària proposem un taller de "pintors i escultors"; per a escolars de cicle superior 
de primària i primer d’ ESO, el taller de " l'art de l' estampació".  
 
Materials utilitzats: 
Llapis, goma i material de suport amb informació addicional. Depenent del taller, 
diferents propostes de materials: maquetes de cartró per construir, fustes, pinzells, 
gúbies, planxes de linòleum, pintura tempera, papers 
d'estampació de colors diversos, aquarel·la, acrílics, papers per enganxar, paper 
Canson i tela de pintor; càmera fotogràfica per fotografiar, paper EVA i tintes. 
 
Observacions: 
La visita té una durada determinada i es tracta d'un itinerari escollit amb molta cura 
perquè s'adapti a l'edat dels alumnes i als continguts que volem treballar. No es 
pretén ensenyar totes les obres ni totes les sales del Museu en una sola visita. La 
durada total és de mitja jornada. Ràtio de 20-25 alumnes per educador/a.  
 
Competències: 
Lingüístiques i audiovisuals. Artístiques i culturals. D'aprendre a aprendre. 
D'autonomia i iniciativa personal. Coneixement i interacció amb el món físic. Social i 
ciutadana. 

Visita guiada al Museu i Taller d’art 
 Cicle mitjà i superior de primària  

 


