
Taller de creació : Tècniques i ornaments 

Temàtica : L’art dels retaules 

Nivell escolar :  Secundària o Batxillerat 

Programa escolar: Competències bàsiques de l’àmbit artístic 

 

ORGANITZACIÓ 

Treball previ : 

 

El taller complementa una visita guiada. Tot i que hi ha la 

possibilitat de fer-lo sense la visita, caldrà llavors fer un treball previ 

d’explicació de determinats elements i conceptes sobre els retaules 

i l’art barroc.  

Es pot realitzar prèviament el mòdul “Estructura d’un retaule”. Es 

desenvoluparà a l’aula, és necessari una aixeta o una font a 

proximitat.  

Nombre de 

participants :  

Una classe. 

Presència dels 

professors : 

La presència d’un mestre és obligatòria. 

Documents digitals :  Sí 

Dossier digital: Document word description de l’atelier : 

PC1> 2.PAHT_SERVICE EDUCATIF > SE Actions PAHT> SE 

PAHT l’art des retables> ATELIER PATRIMOINE  création autour 

des techniques et décor  

 

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL PEDAGÒGIC pel taller 

Material :  
 

Material del PAHT: 

(vegeu el document excel « inventaire du matériel SE »)  

Farina 

Plats de plàstic 

Pintura acrílica (blanca, blava, groc i vermell)  

Esprai de pintura daurada 

Pinzells  

Material proporcionat 

pel PAHT : 

Per a la cola de paper : 

Farina  

Aigua 

Tassa o got de plàstic com a mesura  

Per al suport en paper maixé :  

Cartó ondulat resistent (reciclat)  

Paper de diari (reciclat) 

Paper de cuina 

Paper resistent de 160g 

Per als ornaments : 

Pintura acrílica blanca, daurada i d’altres colors 

Eines i recipients: 

Tassa o got de plàstic com a mesura  

Plats i gots de plàstic 

Pinzells llargs i prims 

Material del centre Bates o davantals per als alumnes  



Paper de diari (reciclat) 

Paper de cuina 

Cartó ondulat resistent (reciclat)  

Complementar el material aportat pel PAHT (si en manca).   

 

PREPARACIÓ 

Treball previ:  1. Recollir paper de diari i cartó.  

L’escola i els alumnes en poden portar de casa unes setmanes 

abans.  

 

2. Preparar rectangles  de cartó (A5) com a base del 

retaule en miniatura. 

Un rectangle per alumne que servirà de suport del miniretaule 

(preveure’n de més).  

 

3. Retallar cintes de paper de diari  

Preparar amb temps gran quantitat de cintes de paper de diari de 2 

a 3 centímetres de llarg (preveure’n moltes).  

 

4. Preparar la cola per a paper  

Barrejar una tassa de farina i una tassa d’aigua freda + cinc tasses 

d’aigua calenta (no bullint però que acabi d’arrencar a bullir) => 

preparar-la just abans del taller.  

Temps previst : Diverses setmanes abans cal reunir el material reciclat (paper de 

diari i cartó).  

Un matí per a la preparació del material 

Cal preparar la cola de paper en el moment mateix del taller.  

 

DESENVOLUPAMENT 

Etapes + contingut : (Vegeu document word Atelier Patrimoine technique et décors) 

Aquest taller es realitza en 2 sessions d’1:30h, ja que el paper maixé 

necessita un temps d’assecat.  

 

Mòdul « Estructura d’un retaule » (opcional 20/30 min) 

 

Primera sessió- Creació d’un retaule de paper maixé 

(1 :30h) 

 Realització en relleu de l’estructura i dels ornaments (baix-

relleu, …) d’un retaule o d’un detall d’un retaule.  

 

 Explicacions dels objectius del taller. 

 

 Distribució dels rectangles de cartó :   

Distribució de les plaques de cartó a cada alumne, servirà de 

suport del retaule.  

  

 Distribució de la cola de paper:  

Distribució de la cola de paper (feta abans) a cada alumne  amb els 

plats de plàstic. . 

 

 Distribució de les tires de paper de diari: 

Distribució de les tires de paper de diari preparades abans. Si en 

falten, es podran anar fent a mesura que en facin falta.  



 Activitat: 

Realització de l’estructura i dels ornaments del retaule (o un detall) 

amb el paper maixé.  

 

1. Fer una demostració abans per tal d’explicar el taller i mostrar 

com funciona el paper maixé. Cada alumna escollirà l’estructura 

del seu retaule (es pot fer un esbós amb llapis directament al 

rectangle de cartó).  

 

2. S’ha de cobrir tot el rectangle de cartó amb el paper maixé 

(tires mullades amb la cola de paper). Els ornaments s’afegiran 

directament al rectangle un cop cobert amb la capa de tires 

mullades.  

 

3. Els elements decoratius i ornamentals del retaule (columnes, 

frontons, …) s’han de fer amb el paper maixé modelant cada 

element amb les mans. Es poden realitzar diversos elements de 

manera seguida.  

 

4. Per fer les columnes, es pot seguir el procediment següent :  

 - Fer un tub de la longitud i del diàmetre desitjat amb un foli una 

mica gruixut (tipus 160g o diverses pàgines de diari) o amb cartó 

prim (tub de paper de cuina i higiènic).  

- Enganxar tots els elements amb la cola de paper. Posar tires de 

paper de diari sobre el tub o la forma feta i enganxada al suport per 

tal de cobrir-la i reforçar-la.  

 

Atenció ! La cola no ha de ser massa líquida perquè si no 

l’estructura trigarà massa a assecar-se. Cal anar amb compte 

perquè si no la realització pot quedar malament i el paper es pot 

esmicolar o quedar malament. Solució : afegir paper sec, treure 

l’excés de cola amb un pinzell i posar menys cola.  

 

L’estructura és fràgil durant el taller, es pot estripar si no s’hi va 

amb compte (s’aconsella manipul·lar-la poc). Després de l’assecat 

complet, el paper esdevé dur i resistent.  

 

 Temps d’assecat: entre 4 h i una nit.  

 

Segona sessió- Realització del daurat i de la decoració 

(1 :30h) 

 Capa neutra i realització de la decoració  

Daurat del retaule amb l’aerosol de pintura daurada (si cal, es pot 

fer una capa prèvia blanca).  

 Aquesta etapa la pot fer el mestre o el mediador entre les 

dues sessions per avançar una mica, ja que després s’ha 

d’esperar 2 hores per l’assecat del daurat. Temps d’assecat: 

2h.  

Els alumnes pintaran els detalls de la decoració.  

Finalització :  

 

COMENTARIS 

Data de creació de la 28/11/2013 



fitxa : 

Autor de la fitxa : Aude Labadie 

Activitat 

complementària : 
Visita guiada a un poble del PAHT (església amb retaule barroc).  

Altres :  

 

 

 


