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INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ    
El Projecte es realitzat per l equip educatiu del Centre. El que es 
pretén es introduir als nens/es dins del món d Antoni Gaudí, partint 
de la seva biografia, explicada i presentada als infants com un conte 
i de les seves obres arquitectòniques englobant-ho dins de les 
nostres Unitats de Programació. 
Aquest Projecte va dirigit als més petits (aula nadons“, passant pels 
mitjans (P1“, i finalment els grans (P2“, tenint en compte l etapa 
evolutiva en que es troba cada grup, i així augmentar el grau de 
seqüenciació, adequant-lo a cada una de les seves edats. 
Això ho fem perquè volem que els nens/es coneguin un personatge 
il·lustre i aquelles obres que són més representatives. 
També ho fem perquè els infants s introdueixin d una manera lúdica 
i divertida al món del grafisme, a l observació directa per 
desenvolupar els detalls, formes i volums de les seves obres. 
Desenvolupar i potenciar la creativitat del nen/a, que li permet 
treballar diferents materials i recursos que mai ha fet servir. 
Creiem que és una manera d introduir a l infant a conèixer i a 
estimar el món de l art que ens envolta. 

 
 
 
 
 
 
 
    
    



DESTINATARISDESTINATARISDESTINATARISDESTINATARIS    
 
Aquest Projecte té els destinataris compartits: per una part els 
infants, que són realment qui fan el Projecte, seguint les pautes de 
les educadores; i per l altre part, els pares, que els fem partíceps del 
Projecte. Les famílies hi participen portant-nos material reciclat del 
tipus que els hi anem demanant. Fins i tot al tercer trimestre, 
l AMPA va organitzar una sortida un dissabte al matí al Centre 
Gaudí  de Reus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    
    
OBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS GENERALSOBJECTIUS GENERALS    
* Manipular objectes i materials i captar totes aquelles impressions 
possibles mitjançant els sentits. 
*Observar i analitzar les característiques d elements i objectes de 
l entorn proper i diferenciar les que són constants de les que 
canvien. 
*Recordar dades obtingudes mitjançant l observació global i 
analítica d objectes, obres i reproduccions plàstiques. 
*Exercitar l acció visomotriu i treballar l habilitat manual i la motricitat 
fina. 
*Utilitzar tècniques que permetin l experimentació de la línia, el color 
i la forma. 
*Diferenciar i reconèixer orientacions espacials bàsiques. 
*Expressar-se mitjançant la imaginació i la fantasia, projectant 
vivències, emocions i experiències amb espontaneïtat.  
*Realitzar imatges amb intencionalitat comunicativa utilitzant formes 
personals. 
*Realitzar una proposta o utilitzar uns materials o estris seguint 
unes pautes donades prèviament. 
*Endreçar els estris i materials en el seu lloc, seguint  unes normes 
establertes (neteja, ordre...“ 
*Educar la sensibilitat amb la percepció de la imatge. 
 
 
 
 
    
    



OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS    
*Reconèixer algunes de les obres d Antoni Gaudí 
*Reconèixer la imatge d Antoni Gaudí entre altres. 
*Aprendre a mantenir l atenció, la capacitat d observació i la 
curiositat a partir de l obra de Gaudí. 
*Adonar-se de quins són els elements de la natura presents dins de 
l obra e Gaudí. 
*Desenvolupar la motricitat fina en el taller del trencadís. 
*Destresa óculo  manual  a l hora d enganxar diferents tipus de 
material per a la realització e : rossetons, vidrieres, gira-sols... 
*Adonar-se dels trets més significatius de l obra de Gaudí: colors, 
diferents tipus de material, formes... 
*Adonar-se que és un tipus d arquitectura diferent a la que estem 
acostumats a veure. 
Fer comparances amb edificis d arquitectura més convencional, fent 
que els infants s iniciïn en l hàbit d aturar la mirada, l hàbit de 
despertar els sentits i l hàbit d expressar-se, parlar i comunicar-se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



UBICACIÓUBICACIÓUBICACIÓUBICACIÓ    
 
D entrada el Projecte es  realitza a les aules, però sempre tenint en 
compte si és un treball més individualitzat o bé és un treball 
col·lectiu, entre tots els nens/es que formen el grup -classe. 
Els treballs de gran volum normalment es feien a l aula polivalent en 
petits grups de treball. En tots els treballs de gran volum, han 
participat totes les aules, repartint la feina a fer pels diferents grups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    



ACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATSACTIVITATS    
 
*Racó D Antoni Gaudí: posarem la imatge d Antoni Gaudí i les 
imatges de les seves obres que haguem decidit treballar amb els 
nens/es de l escola. 
Les obres que treballarem amb els nens els hi ensenyarem quan els 
hi expliquem una miqueta la petita biografia  de Gaudí. Però les 
anirem penjant al racó de Gaudí a mida que vagi avançant el curs i 
les anem treballant una a una. 
 
QUINES OBRES TREBALLAREM? 
* Sagrada Família 
* Casa Batlló 
* Sargantana del Parc Güell 
* El Capricho 
*Vitralls de la Catedral de Mallorca 
 
COM TREBALLAREM AQUESTES OBRES? 
* * * * Vitralls de la Catedral de MallorcaVitralls de la Catedral de MallorcaVitralls de la Catedral de MallorcaVitralls de la Catedral de Mallorca: aprofitant que estem treballant 
la Unitat de Programació La llum i la foscor , treballarem aquesta 
obra. Ensenyarem als infants els colors que tenen aquests vitralls, i 
els farem adonar que al tocar-li la llum fan colors. 
-P2:farem el nostre vitrall gran. Amb paper d embalar negre, que      
prèviament l educadora ja tindrà preparat un vitrall dibuixat i retallat; 
els nens/es hi enganxaran papers de cel·lofana de colors. Quan el 
tinguem acabat l enganxarem a la sala de dormir i farem jocs amb 
llanternes per veure els jocs de colors que fan. 
 
 



-P1:en plàstics de plastificar, els nens/es hi aniran posant trossets 
de paper de cel·lofana, to tancarem i ho plastificarem, fent els 
nostres  vitralls, que anirem penjant per la classe. 

-P0:els infants jugaran amb paper de cel·lofana de diferents colors; i 
un dia els hi posarem un tros molt gran d aeronfix on hi tiraran els 
papers de cel·lofana que hi ha jugat. Desprès l educadora tornarà 
ha posar un altre tros d aeronfix a sobre per que quedi ben 
enganxat. 
 

 
Aquestes vidrieres, les vam posar a l entrada de l escola, així quan hi tocava el sol, es 
podien veure els reflexes de diferents colors. 

 
 
 
 
 
 
 
 



*Casa BatllóCasa BatllóCasa BatllóCasa Batlló: aprofitarem la Unitat de Programació Els Aliments  i   
 Sant Jordi  per treballar-la. 

-P1 i P2: durant el curs, anirem recollint i tallant els culs d ampolles 
d aigua, per pintar-los i així simular com si fos vidre (material molt 
utilitzat per Antoni Gaudí“. Una vegada pintats, els guardarem i els 
farem servir per enganxar-los a la façana de la nostra  casa Batlló. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Les famílies ens han ajudat moltíssim a recollir tot aquest tipus de 
material de rebuig. 
Desprès en un cartró molt gran , les educadores hauran dibuixat 
prèviament la façana de la casa Batlló, i desprès els nens/es de 
P1/P2 la decoraran seguint les pautes de les educadores, intentant 
imitar l autèntica casa Batlló, però sense deixar de pensar que és la 
nostra Casa Batlló . 

En aquesta façana, és on introduirem el taller del trencadís, i aquí 
ho farem amb trossets de paper lluents.  

 
 



En aquestes imatges, podem veure, com els infants de P2, van 
decorant la façana amb els trossets de paper lluents, ja que 
l autèntica façana de la Casa Batlló, està feta amb trossets de rajola 
lluents, dels colors de l arc de Sant Martí.  

  
 

 
 



En aquestes altres imatges, podem veure als infants, elaborant la 
Creu de Sant Jordi , que trobem a la part superior de la façana de 

la casa. La que Sant Jordi mateix va clavar quan va matar el drac i 
va alliberar a la princesa. 
 

 
 

 



*En la Unitat de Programació Els aliments , també vam treballar els 
rosetons que trobem al pati de les columnes del Parc Güell. 
Als infants de P1 i P2 se ls hi van donar uns plats de cartró, que 
prèviament l educadora, ja havia marcat un dibuix, imitant els 
rossetons del Parc Güell. 
Aquests plats els anàvem encolant per parts del dibuix que tenien, i 
els nens/es hi anaven enganxant aliments. Aquí en aquest treball, 
vam introduir el taller del trencadís a partir de plaques de caneló, 
prèviament pintades pels nen/es. 
 

 
Aquests plats, una vegada acabats, els vam penjar a l entrada de 
l escola, formant una bonica cenefa gaudiniana. 
 
 
 
 



En aquestes imatges, podem veure als nens/es de P2, en el taller 
del trencadís. 
Una vegada, pintades i trencades petites les plaques de caneló, les 
van anar enganxant al seu rossetó gaudinià! 
 

 
 

 



Cada aula, va pensar en un disseny. I els nens/es guiats per les 
seves educadores, van anar dissenyant les seves obres d art, això 
si, tots estaven realitzats amb aliments ja que era la Unitat de 
Programació que estàvem treballant. 
 

 
 

 



* Parc Güell ( SARGANTANA“: Treballarem la Sargantana del Parc 
Güell, en la Unitat de Programació de Sant Jordi . 
L equip educatiu s encarregarà de fer l estructura d una gran 
sargantana. 
Amb caixes de cartró i desprès amb papers de diari i cola, vam fer 
una gran sargantana. Una vegada acabada l estructura, les 
educadores la vam pintar de color verd. 
 

 
 

 



Quan la vam tenir tota pintada, tots els nens/es de l escola, hi van 
estampar la seva mà, utilitzant més o menys els colors de 
l autèntica sargantana que trobem al Parc Güell. Desprès a cada 
mà, li vam posar el nom del nen/a que l havia estampat! 
 

 
 
 

 



Quan la vam tenir acabada, va ser el nostre drac de Sant Jordi  
d aquest curs!! 

 
 

 
 



Com a treball per emportar a casa, de la Unitat de Programació de 
Sant Jordi ,  els nens/es de P2, van fer un/a drac/sargantana  amb 

fang, i desprès li van fer ditades de colors imitant el trencadís. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*El Capricho: La façana del Capricho de Gaudí, està plena de gira-
sols de ceràmica. Gira-sols que envolten finestres, portes, que fan 
cenefes... 
Aquesta obra, la treballarem en la Unitat de Programació La 
Primavera i les Flors . 
Cada nen/a a partir d un platet de cartró farà el seu gira-sol. Cada 
educadora, haurà pensat primer el disseny dels gira-sols de la seva 
aula. 
Abans de començar a fer-los, haurem comprat uns gira-sols de 
veritat per tenir a les aules i que els nens/es puguin veure com son. 
 

 
En aquesta imatge, es veuen els nens/es de P1, pintant unes 
blondes de paper, per fer les fulles del gira-sols. 
 
 
 
 



Desprès cada aula va realitzar el disseny que havia pensat la seva 
educadora, enganxant-hi, pipes, grans de cafè... 
Finalment aquest va ser el resultat!! 
 

 
 

 
 
 



*Sagrada Família: Serà la darrera obra que treballarem d Antoni 
Gaudí. 
A partir de caixes de cartró grans (tipus nevera“, les educadores 
farem l estructura de la nostra sagrada Família . 
Primer de tot els infants s encarregaran de pintar les caixes de color 
marró. Desprès amb cartrons grans d oueres, farem el mateix, els 
infants les pintaran de color marró. 
En aquesta obra, els infants treballaran el fang, i amb l ajut del talla 
pastes, faran diferents formes per enganxar damunt la Sagrada 
Família, ja que gaudí va ornamentar aquesta obra amb molts detalls 
de la natura. 
Una vegada seques les diferents formes fetes amb fang, els infants 
les aniran enganxant per sobre l estructura de la Sagrada Família. 
 

 
 
 
 



 

 
 
Per fer les torres, les educadores vam fer uns tubs, que els infants 
van cobrir amb paperets. 
 

 
 



I finalment aquest va ser el resultat de la nostra Sagrada Família !! 
 

 
 
 
 



ALTRES ACTIVITATS A FER: 
 
* Cases Gaudinianes. En cartró, cada educadora s imaginarà la 
seva casa d estil gaudinià, per treballar-la amb els infants de la seva 
aula. 
Una vegada fet els diferents dissenys, es van utilitzar diversos 
materials: pedretes, pasta, sorra, paperets, tubs de cartró, plaques 
de caneló pintades, plastilina, oueres, diversos tipus de papers... 
La veritat és que van quedar molt divertides, i aquests van ser els 
resultats!! 

            
 
 
 
 
 
 



En aquesta imatge podem veure els infants de P1, fent el trencadís 
per fer el drac de la teulada de la seva casa gaudiniana!! 
 

 
 

                     
 



Altres models de cases gaudinianes. 
 

 
 

                



 
Finalment vam muntar- les a l entrada de l escola, les unes al costat 
de les altres, i va quedar com un carrer gaudinià!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARICALENDARICALENDARICALENDARI    
 
El Projecte s iniciarà el 2on. trimestre (Gener- Febrer- i Març“, i 
finalitzarà el 3er. Trimestre (Abril- Maig- Juny“ que es quan acabem 
les nostres Unitats de Programació. 
La temporització d aquest projecte, serà amb sessions quinzenals, 
amb una durada de les activitats de 30 a 50 min. depenent de la 
pròpia activitat. 
Temporització: 
 *Gener: U.P La llum i la foscor  treballarem els Vitralls de la  
  Catedral de Mallorca.(BCN“ 
 *Març: U.P. Els aliments  treballarem la Casa Batlló i, els 
          Rossetons del pati de les columnes del Parc Güell.(BCN“ 
 *Abril: U.P. 2 Sant Jordi  introduirem la Sargantana (drac“ 
  del Parc Güell. (BCN“ 
 *Maig: U.P. Les flors  treballarem El Capricho (Comillas“ 
 *Juny: U.P Els animals  treballarem La Sagrada Família                   
          (BCN“ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENTORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT    
    
Cada aula tindrà el seu Racó de l art , on presentarem Antoni 
Gaudí, partint de la seva fotografia. Els nens/es realitzaran un marc 
de fotos per penjar-lo en aquest racó, perquè quedi ben bonic i lluït, 
que es vegi bé des de tota l aula. 
A continuació explicarem la seva biografia a partir d un conte. 
Aquest conte, té imatges reals de les seves obres que a mida que 
vagi avançant el curs, anirem treballant. 
 

 
 
Al Racó de l art , s inclouen diferents materials (plastilina, 
retoladors, gomets, fulls de diferents papers...“ sempre a l abast dels 
nens/es, per tal de poder innovar i realitzar diferents tècniques 
artístiques  sempre que ells vulguin. 
 
 



 
Les educadores a partir del conte i de les imatges reals de la seva 
obra arquitectònica proposarem les diferents activitats. 
Cada cop que treballarem una obra, penjarem la imatge d aquesta 
al racó de l art. D aquesta manera els infants aniran veient que a 
mida que va passant el curs, s aniran sumant les diferents obres 
arquitectòniques que haurem treballat d Antoni Gaudí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIFUSIÓDIFUSIÓDIFUSIÓDIFUSIÓ 
 
Una vegada anàvem acabant els treballs els anàvem exposant a 
l entrada  de l escola, perquè així tots els pares els poguessin veure. 
Això, s ha anat fent a mida que anàvem acabant les Unitats de 
Programació, i per tant l obra treballada de l arquitecte, fins arribar a 
final de curs a fer una petita exposició  de tots els treballs dels 
nens/es fets sobre Antoni Gaudí. 
Vam tenir uns dies de portes obertes per a que les famílies i la gent 
del poble ho vingués a veure, i gaudís de les obres dels nostres 
petits arquitectes!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓAVALUACIÓ    
    
A l hora d avaluar tot el Projecte ho hem fet de dues maneres. 
*Avaluació continuada: un cop finalitzada cada obra, l educadora 
avaluava els següents aspectes: 
-Des de l observació de les seves obres reals (a partir de 
fotografies“, i la petita bibliografia verbalitzada i il·lustrada (a partir 
d un conte“.  
-Verbalització, conversa, criteri, imaginació en el fet de veure i 
participar en el projecte de les seves obres. 
-Valorar com ha manipulat i experimentat amb les diverses 
tècniques artístiques a l hora d innovar i de veure com s inicia i com 
realment s acaba. 
*Avaluació final: avaluant els següents aspectes. 
-Aprendre a veure les seves obres sense cap tipus de prejudicis, 
estimular la mirada, fer que el fet de mirar esdevingui un plaer, 
fomentar visions diferents, suggerir i fer preguntes , aprendre a 
respectar, ser tolerants i positius. 
 
Creiem que aquesta és la base del Projecte en sí, pensat i 
dissenyat per tot l equip educatiu de l escola. Aquest, s acaba 
valorant amb dues activitats; són dos fulls on hi ha en un, imatges 
reals de diferents estructures arquitectòniques, on els infants hauran 
de destriar quines són aquelles d Antoni Gaudí treballades durant el 
curs. L altre full, hi ha diversos personatges, i aquí els infants 
hauran de saber diferenciar qui és Antoni Gaudí. Això ho feien 
enganxant-hi un gomet. 
 

    



VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓ 

 
La valoració que fem de tot el que ha comportat dur a terme aquest 
Projecte és molt positiva. 
És una manera molt directa d apropar al nen/a al món que l envolta, 
oferint-li coses que de vegades, es pot pensar, que per les seves 
edats no són adequades per ells, i en canvi si es sap enfocar bé i 
buscar les diferents maneres per treballar-ho, per a que els infants 
se sentin atrets per allò que se ls està explicant veus com els 
nens/es van adquirint diferents coneixements gaudint de tot allò que 
estant fent. 
També valorar moltíssim l acceptació i valoració per part de les 
famílies de l escola, que des de  començament de curs que se ls va 
explicar el Projecte, van estar entusiasmats i han col·laborat tot el 
que han pogut, fins hi tot organitzant una sortida extraescolar. 
També comentar, que de cara a l equip educatiu, és una manera 
molt clara del treball en equip, que aquí a la nostra escola intentem 
potenciar sempre al màxim. Tot i que alguna vegada, segons 
l època de l any, s ha anat una mica massa atapeït de feina i ha 
pogut sorgir algun mal entès, que s ha parlat ràpidament per intentar 
posar solució de immediat. 
Estem contents i orgullosos del resultat obtingut, i ja tenim en ment 
el proper Projecte pel curs vinent!!! senyal de que l experiència ha 
estat força enriquidora per tota la comunitat educativa. 
                                             
                                                              
                                                       Equip Educatiu 
                 Escola Bressol Hort de Pau  
      Altafulla. Curs 2009 - 2010  

  


