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TÍTOL DE L’ACTIVITAT:  paisatge n.5  

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE L’ ACTIVITAT: 

Davant l’actual situació de la pandèmia per la COVID-19, així com la importància de garantir el 
dret a l’educació i a la protecció de l’infant,  des de la Fundació Privada Espai Guinovart d’ 
Agramunt i dins el marc del projecte “ Guinovart a l’ escola”, volem oferir la possibilitat de 
realitzar als centres educatius activitats vinculades a l’ art Contemporani i especialment a l’artista 
Josep Guinovart. 

Així doncs, el Servei Educatiu de la Fundació es trasllada a l’escola amb la proposta d’activitat 
que seguidament us detallem, amb una educadora per porta-la a terme, i sobretot,  adaptant la 
seguretat i l’educació artística als paràmetres normatius que garanteixen la salut dels infants. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

En Josep Guinovart  és un artista  en constant transformació, però  tothora trobem en la seva 
obra  el món quotidià expressat d’una manera directa, per la inserció, a la mateixa tela o a 
qualsevol altre suport, d’objectes extrets del territori que l’envoltava  –grans de blat, branques, 
fulles, pedres, fang, plàstic, vidre...  - i l’ aplicació del color, el pigment que dóna el darrer sentit a 
l’obra. És, sobretot, amb aquest tipus de material, que forma part de la nostra vida quotidiana 
amb el que proposem un treball plàstic per als escolars. El títol que proposem per l’ activitat “ 



                   

 

paisatge n.5” és el paisatge imaginari que crearem, on formaran part totes les estacions de l’ any. 
El grup classe participant decidirà el nom final del mural. 

 

L’ activitat consta de 3 parts: 

• Treball previ a l’ aula. 
- Recollida d’elements naturals, quotidians en desús o rebuig al territori natural 

pròxim. 
• Presentació de l’activitat. 

- Projecció d’un audiovisual comentat per conèixer l’artista i la seva obra. 
• Realització d’ un mural de gran format. 

- Visualització de tots els elements i les seves característiques per facilitar la 
realització del mural. 

- Explicació de manera simple sobre la utilització dels estris i les tècniques 
d’aplicació dels materials per proporcionar un infinit ventall de possibilitats 
estètiques.  

- Realització del mural. 

L’ escola posarà a disposició el material més bàsic per dur a terme l’activitat com: aigua, 
recipients plàstics i pinzells. La resta de material necessari el facilitarà  la Fundació el mateix dia 
de la realització de l’ activitat.  

 

Objectius 

• Apropar als escolars al patrimoni cultural del territori,  a l’art contemporani i el fenomen 
artístic en general. 

• Estimular i facilitar l'apropament al llenguatge  plàstic  d’en Josep Guinovart des d'una 
perspectiva  reflexiva. 

• Donar a conèixer l’experimentació sobre materials, instruments i tècniques a fi de 
facilitar la pròpia expressivitat. 

• Relacionar els elements que conformen l’obra de l’artista Josep Guinovart amb l’entorn 
immediat dels escolars. 

• Desenvolupar la creativitat a través de la composició artística. 

 

Dades bàsiques 

Durada activitat: 2:30h  

Nivell: Educació infantil (p-5) CI,CM, CS,  

Preu: 85€ 

 



                   

 

Dades de la Fundació 

Persona Responsable del Servei Educatiu: Lluïsa Gabarra  

Telèfon : 973390904 / 686832484 

Correu electrònic:  serveiseducatius@espaiguinovart.cat  

 

Competències bàsiques i continguts 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT ARTÍSTIC 

Dimensió percepció, comprensió i valoració 

Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies 
per comprendre i apreciar les produccions artístiques.  

Competència 3. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de 
Catalunya i d’arreu. 

Competència 4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 

Dimensió interpretació i producció 

Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques 
per expressar-se i comunicar-se.  

Dimensió imaginació i creativitat 

Competència 8. Improvisar i crear els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges 
artístics. 

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.  

Continguts clau 

• Percepció sensorial dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.  
• El patrimoni i les manifestacions artístiques.  
• Propietats dels elements que trobem presents en l’entorn i en les obres artístiques.  
• Expressió de les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions 

artístiques.   
• Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges 

artístics.  
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions artístiques pròpies i dels 

altres.  
• Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics.  
• Produccions artístiques visuals i plàstiques  
• Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions crítiques.   



                   

 

• Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística. 
• Relació entre l’art, la societat i la cultura 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS  

Dimensió interpersonal  

Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, 
creences i les cultures que les conformen.  

Continguts clau  

• Conductes autònomes.  
• Conductes responsables i corresponsables. 
• Normes i límits en les actuacions quotidianes.  
• Relació amb l’entorn: implicacions socials i naturals de la pròpia conducta. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Dimensió comunicació oral  

Competència 3.  

Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals.  

Continguts clau  

• Saludar i prendre la paraula.  
• Cooperar amb l’interlocutor per fer fluir la conversa. 
• Adequar-se a la situació i a la intenció comunicativa. 

 

Imatges del taller 

 



                   

 

 


