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RETRAT A LA MANERA DE VERMEER 
 

 

 
 
Objectius 

  
Aquesta activitat pretén proporcionar eines i pautes per a la representació del 
rostre humà. Per altra banda, l’alumnat coneix l’obra d’un artista i 
s’aproxima a la seva obra tot reinterpretant-la. A més, en retratar els 
companys es treballa l’acceptació del propi cos dins la diversitat anatòmica 
de les persones de l’entorn.  
 
Descripció de l’activitat 

  
Aquesta activitat es duu a terme a partir de l’emblemàtica obra pictòrica de 
Johannes Vermeer La jove de la perla. La pel·lícula amb el mateix títol del 
quadre i l’observació d’altres obres, permeten una primera aproximació a 
l’artista neerlandès del segle XVII. A continuació es fa una anàlisi de 
l’enquadrament, la posició de la model, el gest, la llum i el color. Després, 
l’alumnat reinterpreta l’original fent un retrat fotogràfic que haurà de retocar 
digitalment. La fotografia obtinguda i les pautes proposades s’utilitzen per 
dibuixar un retrat naturalista. S’hi encaixen en el paper les proporcions del 
rostre humà que s’hi observen. També s’hi treballa el clarobscur i el contrast 
cromàtic.  
 
Recursos emprats 

 
Material de l’alumnat (veure llistat de material). 
Càmeres fotogràfiques, cables per transferir imatges i dispositius per 
emmagatzemar arxius. 
Ordinadors amb programes d’edició d’imatge i accés a internet. 
Impressions de fotografies fetes. 
Explicacions gràfiques sobre les proporcions del rostre, el clarobscur i el 
contrast de color. 
Pel·lícula i imatges que il·lustren l’obra de l’artista estudiat.  
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Desenvolupament i aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta activitat es pot desenvolupar en cinc sessions. No està de més haver 
realitzat activitats prèvies relacionades amb el retrat fotogràfic, el retoc i la 
transformació d’imatges digitalitzades.  
Durant la primera i la segona sessió, es coneix l’obra de Johannes Vermeer. 
També es demana a l’alumnat que en la tercera sessió duguin aparells 
fotogràfics, dispositius per transferir imatges a l’ordinador i altres materials 
que considerin adequats. En la tercera sessió es treballarà per parelles per 
recrear el quadre La jove de la perla. Es fotografien havent observat la 
imatge, la transfereixen als ordinadors per tal de retocar-la i dur-la impresa 
en la següent sessió. La quarta sessió comença amb l’explicació gràfica de les 
proporcions del rostre. Aquesta pauta s’aplica a l’elaboració individual del 
retrat a partir de la imatge impresa que duu cadascú. Per acabar, en la 
cinquena sessió, s’observa el clarobscur i el color que es van començar a 
treballar el dia anterior i s’acaba el retrat. 
Per avaluar aquesta activitat es recomana fer un seguiment dels treballs per 
tal de valorar la constància i l’esforç, el mètode seguit i en última instància, 
la semblança amb el model. També es valora l’acabament a casa de les 
diferents etapes de l’exercici per tal de seguir el ritme de les sessions. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
Els continguts que es treballen tenen a veure amb els elements d’expressió, el 
color, la composició, la llum i el volum. 
Es treballen les competències lingüística i audiovisual, artística i cultural, 
pròpies de la matèria, així com d’altres: aprendre a aprendre, autonomia i 
iniciativa personal, coneixement i interacció amb el món físic. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat s’adreça a l’alumnat de 4t ESO que fa l’assignatura optativa 
d’Educació visual i plàstica, preferentment en grups reduïts. També és 
adequada per a la matèria de dibuix Artístic del Batxillerat d’Arts. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Connexions amb Ciències de la naturalesa en relació amb l’anatomia humana, 
Història de l’Art, Tecnologies i Informàtica. 
 
Documents adjunts 

 
Material per al professorat: 
 
EVP_orientacions_retrat_professorat.doc 

 
Material de treball per a l’alumnat: 
 
EVP_material_retrat_alumnat.doc 


