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COMPOSEM AMB GEOMETRIA I IMAGINACIÓ 

 
 

 
Alejandro Ruíz. 1r Bat. Arts. Institut Torre del Palau  

Tremp d’ou sobre taula. Curs 2013-14 
 

Objectius 
  

Aquesta activitat ens proposa experimentar processos intuïtius de creació, amb la finalitat de fer 
composicions basades en l’abstracció geomètrica. Descobrirem obres i autors rellevants d’aquest 
tipus de creacions visuals. Aplicarem harmonies i contrastos cromàtics.   

 

Descripció de la proposta 

El resultat final de l’activitat serà una composició pictòrica abstracta, derivada d’una estructura 
geomètrica, sense intenció de representar la realitat visible. Pel que fa a l’aplicació del color, en 
funció de l’etapa educativa, es poden predeterminar unes opcions cromàtiques d’harmonització i 
contrast, o bé deixar-ho més obert.  

Fase de preparació i documentació: 

Es proposa explicar l’evolució de les avantguardes artístiques del segle XX que condueixen a 
l’abstracció, i visionar obres de creadors ubicats en aquest corrent estètic, com ara: Frank Stella, 
Sol LeWitt, Piet Mondrian, Vicente Rojo Almazán, Ben Nicholson, Pierre-César Lagage, Eusebio 
Sempere, Victor Vasarely, Bridget Riley i Josef Albers. 

També és molt recomanable consultar els quaderns de l’artista terrassenc Roc Alabern, perquè 
mostren perfectament els processos creatius seguits per aquest creador. Són molt reveladors per 
entendre la ideació i desenvolupament del treball artístic, i per tant, molt útils per a l’alumnat. 

Fase d’interiorització:  

Realització de proves en fulls mida Din A4. Investigar mitjançant doblecs, diverses solucions de 
divisió geomètrica de la superfície del full. Remarcar les línies dels doblecs amb regle i llapis. 
També es poden traçar arcs de circumferència amb compàs sobre les estructures obtingudes.  

Les estructures linials organitzaran els elements formals de les composicions. De manera directa, 
o bé fent que siguin aparentment ocultes, ordenant formes de caire més orgànic o bé traços 
gestuals i espontanis. 

Observar les possibilitats estètiques que suggereixen els fulls de proves: relacions de mides, 
centres d’interès visual, línies de força, ritmes, estructures compositives, solucions cromàtiques, 
etc. 

Relacionar el procés realitzat amb obres visionades durant la fase de preparació.  

http://www.slideshare.net/viptorrepalau/abstracci-geomtrica
http://www.rocalabern.com/QUADERNS/index.htm
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Fase d’elaboració definitiva: 

Seleccionar les dues millors proves prèvies. Fer-hi assajos de color. Sotmetre’ls a valoració crítica. 
Triar la millor alternativa. Calcar el disseny sobre el suport definitiu. 

La realització del producte final es pot fer amb diverses possibilitats de suports i tècniques 
pictòriques, tradicionals o bé digitals. Escollir-les en funció del nivell educatiu o les tècniques que 
es vulguin treballar. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Originàriament, es tracta d’una activitat planificada i realitzada en la matèria de Tècniques 
d'Expressió Graficoplàstiques del Batxillerat d'Arts plàstiques. Tot i això, és perfectament 
adaptable a qualsevol nivell de l'Educació Visual i Plàstica d'ESO. Fins i tot també a Primària. 

Temporització: segons el nivell educatiu, entre 30 min. i 1h per a l’explicació inicial i visionat 
d’obres. 1 hora per a la realització de les proves amb papers doblegats. Entre 1 i 2 hores per a les 
proves de color i la realització pictòrica del treball. 

En l’avaluació es valorarà la creativitat i riquesa imaginativa de solucions compositives i 
cromàtiques durant la realització de proves. En l’execució del resultat final, l’habilitat i destresa 
expressiva en l’ús dels mitjans graficoplàstics, així com la aplicació correcta d’harmonies i 
contrastos cromàtics que s’hagin pogut predeterminar. 

 

Recursos emprats 

Fulls de paper de 80 grs. -que poden ser reutilitzats-, per fer les proves de divisió geomètrica 
mitjançant doblecs. 

Llapis, regle, compàs. 

Tècnica pictòrica aquosa: tempera o acrílic. Suport: Làmina, tauler o tela. Instruments de pintura 
-pinzells, plat per fer mescles, drap-.  

En cas que es vulgui realitzar aquesta activitat amb tècniques de pintura digital, abans caldrà 
escanejar la prova escollida –només amb línia-. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Les tècniques pictòriques, la forma, el color i els elements de relació, són continguts transversals 
en l’Educació Visual i Plàstica. També és important conèixer diversos tipus de processos de 
creació i de treball en el món de l’art, des dels més racionals i planificats al que incorporen 
l’atzar i la intuïció.  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

L’exercici proposat pot anar destinat a diferents nivells de l’ alumnat tant a l’ESO com a la 
matèria de Tècniques d’Expressió Graficoplàstica de Batxillerat d’Arts. Com s’ha indicat 
anteriorment, també es pot adaptar a Primària, reajustant l’exposició de continguts, objectius i 
nivells de dificultat. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Connexions amb l’àrea de Ciències Socials, Història de l’Art, Disseny. Activitat adequada després 

d’una visita museística o exposició de temàtica anàloga. 

 

Documents adjunts 

Abstracció_geomètrica.pdf. Presentació de continguts i exemples de treballs d’alumnes. Material 
d’aula. Institut Torre del Palau. Terrassa. 

- També disponible a  http://www.slideshare.net/viptorrepalau/abstracci-geomtrica 
 
Referències: 
 

- Roc Alabern. Quaderns. http://www.rocalabern.com/QUADERNS/index.htm 

 
 

Autoria 

Activitat ideada i realitzada pel professor Pere Grau Guilella, en la matèria de Tècniques 

d'Expressió Graficoplàstiques del Batxillerat d'Arts plàstiques, a l’Institut Torre del Palau. 

Terrassa. Curs 2013-14. 
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