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1. ACTIVITATS  

 

ACTIVITAT 1 NOM ACTIVITAT: EL CONTE DEL 

CARGOL IMANOL 

CURS: P4A i P4B 

DATA: 26/02/2013 

TEMPORALITZACIÓ: 30-40 minuts aproximadament. 

OBJECTIUS : 

- Introduir els infants a una nova forma de treballar l’expressió   

artística. 

- Crear un ambient favorable que possibiliti i inciti a jugar amb les 

idees. 

- Potenciar la creativitat. 

- Gaudir de l’activitat. 

CONTINGUTS: 

- Creativitat. 

- Art. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

L’educadora fa seure els infants en forma de semicercle, per tal d’aconseguir que 

tots/es puguin veure i escoltar bé la “Història del cargol Imanol”. A continuació, 

l’educadora, es posa, (sense que els infants ho vegin) el titella del cargol Imanol, i 

procedeix a explicar el conte:1 

 

                                                             
1 Les fotografies del titella del “Cargol Imanol” i un record de la sessió, es poden trobar a l’apartat de 

fotografies del mateix annex. Amb el títol (Sessió 1: Conte del cargol Imanol i experimentació). 
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“Hi havia una vegada en un poblet molt llunyà un cargol que es deia 

Imanol. 

El cargol Imanol va sortir a passejar un dia que plovia molt, i caminant 

caminant..., va anar a parar a la vora d’un riu. Allà es va posar a 

dormir dins la seva closca,  i de sobte va sentir un soroll que el va 

despertar.  

Allò que sentia eren les veus i les corredisses de la Sílvia i en Pol, dos 

germans que jugaven amb els seus pares tot corrent a munt i avall a 

la vora del riu. Resulta que tot d’un plegat, els pares van seure i van 

començar a parlar sobre temes de feina, cosa que els nens els va 

resultar bastant avorrit. I mentre estaven asseguts a terra, a la Sílvia 

se li va ocórrer fer un dibuix amb les pedres de la vora del riu, 

col·locant-les una al costat de l’altre. Tot seguit, en Pol també va 

començar a dibuixar.  

El cargol Imanol es va espantar una mica, perquè des de dins la closca 

va notar que es movia. Però ell no volia moure’s!! La Sílvia i en Pol 

l’havien confós per una pedra! I l’anaven movent amunt i avall per 

mirar a on quedava millor en el dibuix. 

Quan el Cargol Imanol va treure el caparró de la closca, es va veure 

enmig d’una obra d’art! Era un sol que la Sílvia i en Pol havien 

dibuixat amb pedres! I era realment bonic i curiós!. 

Com que hi ha pedres que guixen, la Sílvia i en Pol van escriure en 

una pedra més gran els seus noms, i ho van deixar al costat del sol, 

perquè van pensar que així tothom que ho veiés sabria qui ho havia 

fet. 

L’endemà, passejava per allà un excursionista de terres molt 

llunyanes, i que portava una càmera de fotografiar. En veure-ho, no 

va dubtar en fer-ne una fotografia. Quan va arribar al seu país va 
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ensenyar les fotografies del viatge, i les va ensenyar a moltíssima 

gent. Com que tothom li va agradar tant la fotografia del dibuix fet 

amb pedres, l’excursionista va decidir enviar la fotografia a la 

televisió i pels diaris perquè tothom veiés que no només es poden fer 

dibuixos amb llapis i pinzell sobre un paper, sinó que es pot fer art de 

moltes maneres diferents. I sense adonar-se’n, la Sílvia i en Pol, 

jugant amb la seva imaginació es van convertir en verdaders artistes 

reconeguts arreu del món. 

I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte, ja s’ha fos. 

La mestra, mentre explica el conte, a l’altura del conte quan la Sílvia i en Pol fan la 

composició o dibuix, amb pedres, mostra un exemple real amb el material, perquè 

els infants puguin captar la idea, ja que en un primer moment pot semblar difícil. 

Un cop s’ ha acabat d’explicar el conte, la mestra enceta un diàleg on es reflexiona 

sobre la paraula de “artista”, ja que amb quatre anys, encara els és difícil precisar 

el significat. I es fan algunes preguntes per tal d’avaluar la comprensió del conte.  

Un cop realitzat el diàleg, l’educadora explica als infants que el cargol Imanol ens 

ha demanat un favor: que els alumnes de P4 ens convertíssim amb artistes durant 

unes sessions, i provéssim de fer dibuixos amb pedres igual que els protagonistes 

de la història. I per fer-ho ens ha dut cistelles plenes de pedres de riu, com la que 

la Sílvia i en Pol van utilitzar per a les seves creacions. 

L’educadora, col·loca una cistella plena de pedres damunt de cada taula. ( els 

infants tenen les taules col·locades amb grups de sis). Els invita a seure, i els 

recorda unes petites normes per tal que l’activitat agafi el clima adient abans de 

començar l’experimentació amb el material. 

Algunes de les normes:  

- Vigilar que les pedres no caiguin a terra. 

- No picar amb les pedres al cim de la taula. 
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- Compartir les pedres.  

- Ajudar-se mútuament amb els companys/es. 

- Mantenir un clima de tranquil·litat. 

MATERIAL:  

- Pedres de riu, o mar. De diferents mides, colors, i característiques. 

- Paneres. 

- Titella del cargol Imanol. 

ESPAI: 

A l’aula. 

OBSERVACIONS: 

S’ha de recordar els infants que no es poden posar les pedres a la boca, ni al nas, 

orelles, etc. 

Acompanyar als infants que no hagin entès el propòsit de l’activitat, però en 

aquesta primera sessió la intencionalitat és que juguin i es familiaritzin amb el nou 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX: EL TREBALL COOPERATIU COM A MÈTODE D’EXPERIMENTACIÓ EN L’ART 

 

 

7 
 

ACTIVITAT 2 NOM ACTIVITAT: Lliure 

experimentació amb l’art amb 

pedres.  

CURS: P4A i P4B 

DATA: 05/03/2013 

TEMPORALITZACIÓ: 35-45 minuts aproximadament. 

OBJECTIUS : 

 - Experimentar i manipular amb el material. 

- Expressar les seves idees. 

- Gaudir de l’activitat. 

CONTINGUTS: 

- Composicions. 

- Creativitat. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

L’educadora fa una petita introducció fent un recordatori de la sessió anterior. 

Seguidament presenta el material als infants, en aquest cas les pedres de riu o 

mar. També els ensenya un full de paper blanc Din A4. I posteriorment els convida 

a respondre una sèrie de preguntes: 

- Els dimarts a la tarda, a aquesta estona, normalment què feu a l’escola?    

   (a l’esocla Joan XXIII, dimarts a la tarda fan plàstica) 

- D’ on creieu que són aquestes pedres? 

- Sent l’estona de plàstica, què podríem fer si us dono un full de paper i pedres  

  de diferents mides i colors?  
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Entre tots,  parlarem organitzadament respectant-nos el torn de paraula, i 

reflexionarem conjuntament de les diferents respostes obtingudes pel grup classe.   

Seguidament es convida als infants a experimentar i manipular aquest nou 

material, i se’ls demana que facin una composició, un dibuix damunt de la base de 

color blanc que ens proporciona el full de paper DIN A3. 

 Un cop finalitzat aquest primer contacte amb el material, la mestra convidarà als 

infants a posar les idees en comú i finalment, entre tots, descobrir quines 

creacions i dibuixos han sorgit. 

Per acabar l’activitat, la mestra els explicarà als infants que es farà una tercera 

sessió, on se’ls demanarà que facin una composició o dibuix, però aquest serà 

molt important ja que es fotografiarà i firmarà, i amb una quarta sessió es farà una 

exposició de totes les obres. 

I s’acaba la sessió demanant la opinió: us agradaria fer una exposició amb totes les 

vostres obres d’art amb pedres com autèntics artístes? 

MATERIAL:  

- Pedres de riu, o platja. De diferents mides, colors, i característiques. 

- Fulls de paper dinA4. 

- Paneres. 

- Càmera de fotografiar. 

ESPAI: 

A l’aula. 

OBSERVACIONS: 

La mestra tirarà fotografies a totes les creacions d’aquesta segona sessió per 
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poder observar després de la tercera sessió si els infants han canviat molt o poc 

d’idees, i si n’han mantingut alguna. També observarà com l’infant treballa, és a 

dir, si fa un treball completament individual, o busquen ajuda i inspiració dels 

companys/es i hi ha un comportament de respecte i col·laboració envers els altres. 
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ACTIVITAT 3 

NOM ACTIVITAT: Construïm la 

creació o dibuix definitiu amb 

pedres. 

 

CURS: P4 A i P4 B 

DATA: 07/03/2013 

TEMPORALITZACIÓ: 35-45 minuts aproximadament 

OBJECTIUS : 

 - Transmetre la idea que tenen al cap en el paper amb el material   

    proposat. 

 - Potenciar la creativitat. 

-  Gaudir de l’activitat. 

CONTINGUTS: 

- Composicions. 

- Creativitat. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

L’educador/a serà l’encarregat de preparar l’aula amb el material necessari. Les 

taules estaran col·locades per grups de sis. Cada taula hi haurà col·locat el paper 

dinA3 blanc, que l’utilitzem de fons, i rotuladors que els infants utilitzaran per 

firmar un cop tinguin les obres d’art acabades.    

Es procedirà a la creació de les obres d’art, utilitzant les pedres, elements naturals. 

Se’ls explicarà que un cop tinguin la idea, i l’hagin aconseguit plasmar al paper, 

hauran d’ avisar a l’educador/a, que  fotografiarà la composició de cadascú. Quan 

es tinguin totes les composicions fotografiades, s’imprimiran.  

La sessió es dona per acabada un cop entre tots/es es recull tot el material. 
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MATERIAL:  

- Pedres de riu, o platja. De diferents mides, colors, i característiques. 

- Fulls de paper dinA4. 

- Paneres. 

- Camara de fotografiar. 

- Rotuladors. 

ESPAI: 

A l’aula. 
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ACTIVITAT 4 NOM ACTIVITAT: ELABORACIÓ DELS 

CARTELLS.  

CURS: P4 A i P4 B 

DATA: 11/03/2012 

TEMPORALITZACIÓ: 20-30 minuts aproximadament 

OBJECTIUS :   

     - Donar significat a l’obra. 

     - Potenciar l’ interès cap a la lectura i l’ escriptura. 

     - Treballar l’escriptura i la lectura de manera significativa. 

CONTINGUTS: 

- Lectoescriptura. 

- Creativitat. 

- Art.  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

Aquesta és una sessió breu, on  l’educadora demana als infants la creació d’un 

cartellet, on informarà a els visitants de la futura exposició, del contingut de l’obra 

d’art que han creat. 

Per tant, l’educadora, repartirà a cada infant un retall de paper rectangular, on 

cadascú haurà d’escriure amb rotulador, i amb la lletra el més entenedora 

possible, què és el que han representat amb les pedres.  

Seguidament, un cop fets els cartells, els infants, amb l’ajuda de la mestra, els 

enganxaran a un dels laterals de la làmina impresa amb l’obra d’art2.  

Finalment ho guardaran per a fer la cinquena i esperada última sessió: l’exposició. 

                                                             
2 Es troba situat a l’annex l’exemple d’una fotografia de la sessió 4 “Elaboració dels cartellets”P. 52.  
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MATERIAL: 

- Retalls de paper rectangulars per a la creació dels cartells. 

- Cola. 

- Fulls dinA3 amb les composicions impreses. 

ESPAI: 

A l’aula. 

OBSERVACIONS: 
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ACTIVITAT 5 NOM ACTIVITAT: EXPOSICIÓ DE 

CREACIONS ARTÍSTIQUES. 

CURS: P4 A i P4 B 

DATA: 14/03/2013 

TEMPORALITZACIÓ: 35-45 minuts aproximadament 

OBJECTIUS :     - Compartir les creacions artístiques. 

 - Introduir-nos en el concepte de exposició. 

 - Potenciar l’autoestima davant la capacitat creativa. 

 -  Gaudir de l’activitat. 

CONTINGUTS: 

- Exposició. 

- Creativitat. 

- Art.  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

 L’educadora serà l’encarregada de muntar l’exposició. L’ordre de les taules no es 

variarà.  Repartirà a cada infant el full dinA3 imprès amb la seva composició o 

dibuix amb pedres i la seva firma, i el cartell que va escriure a la sessió anterior,  

que resta enganxat i serveix de descripció de l’obra. Entre els dos li enganxaran a 

l’obra uns suports, que faran que el full quedi col·locat verticalment.     

Quan es tinguin totes les composicions col·locades, i l’aula s’hagi convertit en un 

museu, l’educadora, conjuntament amb els infants acordaran una sèrie de normes 

de conducte davant una exposició. Entre tots arribaran a la conclusió de quin és el 

paper de l’artista. La mestra  els explicarà que en un museu sempre hi ha un clima 

de tranquil·litat important, per tal d’aconseguir que l’espectador es concentri amb 

les obres d’art. I l’artista, en cas que ho vulgui o sigui necessàri, podrà interactuar 
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amb els visitants de l’exposició tot explicant-los la seva obra. 

Dur a terme l’exposició, fa que uns i altres puguin conèixer les idees dels altres 

companys/es de classe i intercanviar-les, i també s’aconsegueix una millor 

autoestima compartint la pròpia creativitat.  

MATERIAL: 

- Fulls de paper dinA4 amb les creacions impreses. 

- Cámara de fotografiar. 

- Suports per a les fotografies. 

ESPAI: 

A l’aula. 

OBSERVACIONS: 

Dos dies abans de l’exposició, els infants poden anar a la resta de les aules a 

convidar-los al gran esdeveniment. Es pot crear una sessió anterior a aquesta on 

es treballi la creació de la invitació al museu. 
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ACTIVITAT 6 NOM ACTIVITAT: EXPLICACIÓ DE 

L’ACTIVITAT I FORMACIÓ DELS 

GRUPS COOPERATIUS 

CURS: P4A  

DATA: 08/05/2013 

TEMPORALITZACIÓ: 30-40 minuts aproximadament. 

OBJECTIUS : 

- Introduir el concepte de Treball Cooperatiu. 

- Treballar la discussió en grup, per tal d’arribar a un acord a l’hora de   

   decidir el nom artístic de grup. 

- Oferir als infants una nova tècnica de treballar l’art.   

CONTINGUTS: 

- Treball cooperatiu. 

- Art. 

- Creativitat. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

L’educadora fa seure els infants en forma de semicercle, per tal d’aconseguir que 

tots/es puguin veure i escoltar bé .A continuació, l’educadora, torna a introduir el 

personatge de “el cargol Imanol” per presentar les activitats. 

Els explica que el cargol Imanol s’ havia tornat a comunicar a cau d’orella amb ella, 

i que aquest cop proposava fer un treball artístic una mica diferent. L’educadora 

explica que la proposta que el cargol Imanol ens fa és: L’elaboració d’ una peça 

artística amb pedres, però aquest cop per grups, tot treballant cooperativament. 

També recorda que per a arribar a ser un grup, han de decidir entre tots, un nom 

artístic que els representi. I així, els fa separar per grups, repartits per l’aula, per 
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què puguin debatre el nom del grup. 

 

MATERIAL:  

- Per a aquesta activitat no es requereix de cap material. 

ESPAI: 

A l’aula. 

OBSERVACIONS: 
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ACTIVITAT 7 NOM ACTIVITAT: CREACIÓ 

ARTÍSTICA AMB PEDRES AMB 

GRUPS COOPERATIUS. 

CURS: P4A  

DATA: TEMPORALITZACIÓ: 30-40 minuts aproximadament. 

OBJECTIUS : 

- Treballar amb grups cooperatius. 

- Posar-se d’acord amb els objectius de grup. 

- Elaborar una peça artística amb grup. 

- Gaudir de l’activitat. 

CONTINGUTS: 

- Creativitat. 

- Art. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT : 

L’educadora reparteix a cada grup un full de paper dinA3 de color blanc, on entre 

tots han d’escriure el nom del grup artístic. Tots/es poden participar, o entre tots 

decidir qui és el que pot fer millor aquesta tasca.  

Després se’ls demana que entre tots els membres del grup es posin d’acord per 

decidir quin dibuix volen fer, i seguidament se’ls reparteix una panera amb les 

pedres. Quan ho es té decidit, es procedeix a fer el dibuix o peça artística, que un 

cop acabat se li fa la fotografia per un cop impresa poder-la penjar a l’aula. 

Se’ls recorda algunes recomanacions per poder treballar bé en equips cooperatius, 

com per exemple: escoltar la opinió dels altres, respectar-la, decidir entre tots/es, 

deixar que tots/es facin alguna cosa, ajudar-se, etc.  

Algunes de les normes que cal recordar:  
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- Vigilar que les pedres no quedin per terra per evitar caigudes. 

- No picar amb les pedres al cim de la taula. 

- Compartir les pedres.  

- Mantenir un clima de tranquil·litat. 

MATERIAL:  

- Pedres de riu, o mar. De diferents mides, colors, i característiques. 

- Paper dinA3. 

- Rotuladors de colors. 

ESPAI: 

A l’aula. 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX: EL TREBALL COOPERATIU COM A MÈTODE D’EXPERIMENTACIÓ EN L’ART 

 

 

20 
 

-  RECULL DE FOTOGRAFIES: 

- RACÓ DE CREATIVITAT AMB PEDRES A L’SCUOLE DELL’INFANZIA “LA 

CUCCINELLA”:  

 

 

 SESSIÓ 1: CONTE DEL CARGOL IMANOL I EXPERIMENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

Titella del cargol Imanol 

Tot jugant un infant va arribar a la creació d’un 

dibuix, que el va anomenar “La mia casa”. 

Paneres plenes de pedres de riu per treballar la 

creativitat. 

Explicació del conte del cargol Imanol amb P4-B 

Exemples de les creacions  que van sorgir amb el priemer contacte amb el material: una nena i 

un cirerer amb cireres. 
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SESSIÓ 2: EXPERIMENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infants duent a terme la sessió 

Infants duent a terme la sessió  Primera creació de l’Oriol: una aranya 

Primera creació de L’Izan: la lletra Y i la lletra  A Primera creació de’n Lluc: un ou ferrat 
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- SESSIÓ 3: CREACIÓ DE L’OBRA D’ART AMB PEDRES 

 

 

 

 

- SESSIÓ 4: ELABORACIÓ DELS CARTELLS 

 

 

 

 

Creació de’n Karam: un cargol. Creació de la Jana: un sol. 

Elaboració del cartell Mostra d’una obra amb el cartellet. 
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- SESSIÓ 5: EXPOSICIONS DE LES OBRES D’ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició de la classe de P4-A. 

Escenes on es demostra ajuda i interès. 

Escenes on es demostra il·lusió i satisfacció. Escenes on es demostra satisfacció i interès per a la 

lectura. 

Escenes on es demostra ajuda i interés. 
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- SESSIÓ 6: EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT I FORMACIÓ DELS GRUPS 

COOPERATIUS 

 

SESSIÓ 7: CREACIÓ ARTÍSTICA AMB PEDRES AMB GRUPS COOPERATIUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peces artístiques dels grups cooperatius: 

Explicació de l’activitat i repartició dels grups. Membres del grup “Els manetes” 

Aquest grup ja s’ha posat d’acord amb el nom del 

grup, i entre tots firmen. 

Tots els membres del grup debaten conjuntament 

quin dibuix fer. 

Aquest grup ja s’ha posat d’acord amb el nom del 

grup, i entre tots firmen. 

El grup de “Els motoristes” estan molt contents 

després d’haver aconseguit cooperativament el seu 

objectiu. 
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Peça artística grup 1: “Tren amb un sol” Peça artística grup 2: “Taronja amb dos flors” 

Peça artística grup 4: “Una cara i unes escales” Peça artísitca grup 3: “ Camp de futbol”  
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