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EXERCICI DE COLOR: PAISATGE AL TREMP 

 

 

 
 
Objectius  

  
L’activitat es basa en observar i analitzar l’entorn per trobar els elements que 
es representen en un paisatge. En aquesta composició lliure però pautada, es 
pretén aplicar el que s’ha après pel que fa a l’elaboració de colors més o 
menys saturats. La intenció és la d’utilitzar gammes de valor per aconseguir 
l’efecte de perspectiva atmosfèrica reforçada amb la superposició de plans.  
 
Descripció de l’activitat  

  
Elaboració d’un paisatge inspirat en la realitat a partir d’esbossos senzills tot 
utilitzant la pintura al tremp. Aquesta activitat està pensada per realitzar-la 
en una aula ordinària sense aigua corrent. També s’ha ideat perquè es pugui 
dur a terme amb un grup nombrós d’estudiants. 
 
Recursos emprats  

 
Una galleda amb aigua. 
Una galleda buida. 
Projector o PDI amb connexió a Internet. 
Material de l’alumnat indicat al document adjunt.  
Tres documents adjunts (un per sessió) amb imatges d’exemple i enllaços. 
Vídeos il·lustratius d’Internet.  
Observacions en el paisatge de l’entorn. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquesta activitat es pot desenvolupar en aproximadament 3 sessions.  
Per començar, durant la primera sessió cal explicar l’exercici, fer els esbossos 
de possibles paisatges de quatre línies i proves de color a partir d’exemples. 
També convé mostrar com pot ser el degradat de fons que representa el cel, 
per tal que l’alumnat el faci en la làmina.  
A continuació, en la segona sessió, l’alumnat fa el dibuix del paisatge 
seleccionat a sobre del degradat de fons, en la làmina. A més, tria el color 
amb què el pinta, tot seguint les instruccions. Per tal de treballar la 
perspectiva atmosfèrica, s’explica en veure el vídeo d’exemple.  



ARC 

  2/2 

Per acabar, durant la darrera sessió, s’afegeixen detalls al paisatge. Primer es 
mostra del vídeo en què es pinten núvols, tot fent-ne proves en fulls, abans 
d’introduir-los en el paisatge definitiu. 
 
El treball és individual tot i que es poden compartir les experiències que es 
van adquirint en el transcurs de l’activitat. 
 
S’avaluen el control dels aspectes tècnics i la correcta execució de l’exercici, 
el qual es lliura a l’inici de la següent sessió. També es valora l’acabament a 
casa de les diferents etapes de l’exercici per tal de seguir el ritme de les 
sessions. Com que es tracta d’una activitat que pauta una manera senzilla de 
pintar un paisatge, es té en compte la diversitat de nivells. Una part de 
l’alumnat pot assolir l’exercici realitzant els elements bàsics i l’altra part 
elaborant més la composició.  
 
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, la línia, el pla, les qualitats del color, 
les harmonies cromàtiques, els esquemes compositius, la llum i les formes, 
etc. 
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 3r i 4t ESO, en la matèria 
d’Educació visual i plàstica o algun crèdit directament relacionat. Es té en 
compte els diversos nivells propis dels grups heterogenis.  
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Connexions amb Ciències de la naturalesa en relació amb l’activitat inicial 
d’observació i anàlisi del paisatge de l’entorn. 
 
Documents adjunts 

 
Material per al professorat: 
 
Pautes per a l’ús del material de l’aula i del material propi de l’alumnat: 
MP_EVP_pautes_us_material.doc 
 
Document per a les sessions: 
MP_ EVP_proces_paisatge 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 
MA_EVP_material_ exercicis_color.doc 


