


NOM DE L’ACTIVITAT EDAT

MATÈRIA

MATERIAL

INTEL·LIGÈNCIES 
QUE ES TREBALLEN

DESENVOLUPA-
MENT

DURADA

Interpretació d’una 
obra artística

Cicle superior i mitjà de 
primària

1 horaPlàstica

Imprimiu les targetes per analitzar cada obra i els dos fulls amb 
les paraules soltes, un llapis per a cada infant, cinta adhesiva i 
material variat per dibuixar i crear.

Visual i plàstica

L’activitat aprofundeix en diverses obres del pintor Pablo Picasso. 
Primerament, es projectaran les obres originals que hi ha en 
aquest document i es repartiran quatre targetes (les trobareu a 
la pàgina 2) a l’alumnat perquè les ompli amb la informació que 
es desprèn de cada quadre. Sense cap mena d’informació prèvia, 
els nois i les noies hauran de completar les targetes tot deixant-
los treballar la ment i interpretar les obres pel seu compte. 
Seguidament, podreu posar en comú allò que es pregunta a les 
targetes. Segur que surten reflexions molt interessants!

Després es repartirà un o més requadres que haureu retallat 
prèviament amb les frases de la pàgina 8. Cada infant tindrà 
una frase i haurà de relacionar la informació amb l’obra o autor i 
enganxar-la a la pissarra on prèviament s’haurà escrit el títol de 
les quatre obres i el nom de l’autor. A continuació, el mestre o la 
mestra haurà de col·locar en cada columna les dades correctes 
per poder-les comentar en grup. Per acabar, es mostrarà la 
interpretació del quadre que ha realitzat Namaka publicat a la 
revista núm. 30 i es preguntarà a l’alumnat: Quines diferències 
veieu amb el quadre original? Creieu que perd l’essència del 
quadre original? I, per últim, com a activitat extra, es demana 
a la canalla que escullin una de les obres de Picasso i facin, 
amb els materials que vulguin, una interpretació del quadre tal 
com ha fet l’Edurne, la il·lustradora de la revista Namaka. Els 
quadres resultants es poden penjar per tota la classe com si fos 
una exposició, per fer la reflexió de què un mateix quadre pot 
interpretar-se de milers de formes.

TREBALLEM L’OBRA DE PICASSO
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Nom de l’obra:

Elements que hi apareixen:

Colors predominants:

Personatges:

Significat:

Nom de l’obra:

Elements que hi apareixen:

Colors predominants:

Personatges:

Significat:

Nom de l’obra:

Elements que hi apareixen:

Colors predominants:

Personatges:

Significat:
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GUERNICA

LA VIDA

Guernica

La Vida

Museu d’Art de 
Cleveland - Ohio

Museu Nacional 
Centre d’Art Reina 

Sofía - Madrid

1937

Barcelona, 
maig del 1903

Carles Casagemas, 
amic de Picasso i 
Germaine Pichot 

una model de Paris

Guerra Civil
espanyola

Animals: ocell, bou 
i cavall

Blanc, negre i gris

Dolor de la guerra
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LES SENYORETES D’AVINYÓ

Les senyoretes 
d’Avinyó

Museu d’Art 
Modern - Nova York

Ciutat francesa 

Figures tombades 

Colors alegres a un 
costat i tristos a l’altre

1907

Cos femení

Oli sobre llenç

NOIA DAVANT DEL MIRALL

Noia davant 
del mirall

Museu d’Art 
Modern - Nova York

1932

Bellesa i sensualitat
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PABLO PICASSO

1881 Màlaga

El somni, el quadre 
més car del món

Influències 
africanes

Creador del 
cubisme

Primer quadre El 
picador groc
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