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ReciclART 

 
 
Objectius  
 
- Prendre consciència de les qualitats creatives del material 
utilitzat. 
- Referenciar el treball a l’aula amb artistes contemporanis. 
- Promocionar el treball col·laboratiu entre els i les estudiants. 
- Ús de l’art com a mitjà d’expressió i creació personal. 

 
Descripció de la proposta  
 
La proposta ofereix recursos per al treball amb material reciclat, especialment de cartró. 
L’activitat consta de dues sessions dedicades a l’elaboració d’una peça en volum.  Els 
alumnes primer realitzen una construcció en pla, pintant, decorant, punxant... La segona 
sessió està dedicada a construir una escultura en  volum. Aquest taller els permet 
desenvolupar les diferents tècniques com són: estripar, retallar, punxar, pintar amb pintura, 
collage, engranatges de peces de rebuig. Es parteix del treball individual per finalitzar en un 
treball col·laboratiu.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’activitat proposada es recomana portar-la a terme en vàries sessions.  
Els nens i nenes inicien en realitzar una construcció en pla, pintant, decorant, punxant... i 
després en una altra sessió efectuant el procés cap al volum. En un principi cada alumne/a 
haurà de crear la seva peça escultòrica que més tard formarà part d’una instal·lació on es 
potenciarà el treball cooperatiu. 
 
Recursos emprats  
 
-Cartró de rebuig d’impremtes i empreses dedicades al cartró.  
-Cola. 
-Pintures. 
-Tisores, punxons. 
-Pistola de cola tèrmica 
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En aquesta proposta també es dóna a conèixer el paper de dues empreses dedicades al 
voluntariat i donació de material de reciclatge a les escoles.  
 

Gràfiques Orient. Projecte Escola Impremta. 
Manipulados y envasados del cartón. S.L. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Aquest taller els permet desenvolupar diferents tècniques: estripar, retallar, punxar, pintar 
amb pintura, encolats, engranatges i encaixos amb diferents materials... També potencia la 
creació i l’estructuració en pla i en tres dimensions. Finalment cal valorar el fet de potenciar 
la creativitat i expressió individual i personal vers un treball col·lectiu i de grup. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Podria ser proposada a qualsevol curs d’educació primària com també d’educació infantil. 
L’activitat pot ser proposada com a taller intercicle d’educació visual i plàstica. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
Tot i que l’activitat és proposada des de l’àrea de Visual i Plàstica, també podria ser 
considerada des de l’àrea de Coneixement del Medi Social i Natural per l’educació 
mediambiental que proposa el taller: el tractament de residus, el malbaratament dels 
recursos, la contaminació i l’ecologia. 
 
Documents adjunts 
 

- Material per al docent 
   MP_EVP1_Reciclart_Material_per_al_docent_Referències_artístiques.pdf 
 
- Imatges 
  MPC_EVP1_Reciclart_Imatges.pdf 

 
Autoria 
 
Ester Forné i  Silvia Garreta. Escola Sant Martí. Barcelona 
 
 
 
 
 


