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Elaboració de l’entrevista a una artista plàstica 
 
Objectius  

 
Reconèixer l’entrevista com a recurs per obtenir informació. 
Formular preguntes i memoritzar-les. 
Fer servir el llenguatge escrit de forma funcional. 
Utilitzar les noves tecnologies de que disposem a l’escola com a un recurs que facilita la 
comunicació. 
Treballar amb diferents tipus d’agrupament (en gran grup i per parelles). 
Apropar-se a l'art contemporani a través del patrimoni cultural i artístic local. 
 

 
Descripció de l’activitat  

  
Consisteix en la preparació i elaboració d’una entrevista a una artista local1.  
 
Aquesta activitat forma part de l'apartat "Com ho podem saber?" d'un projecte de treball2.  
 
 

La preparació: 

Prèviament a la realització de l'entrevista, els infants de P5 es posen en contacte amb 
l’artista a través d’un correu electrònic elaborat entre tot l’alumnat fent servir la pissarra 
digital de la classe. En aquest correu se li explica que s’està treballant la seva vida i obra i 
que ens agradaria conèixer-la personalment i poder-li adreçar moltes preguntes de forma 
directa.  

 

Un cop rebuda la resposta de l’artista, es realitza una lectura col·lectiva i es determinen 
quines dates ens van bé dintre del calendari de la classe. Es tria un representant de tots 
perquè marqui el número de telèfon i un altre nen/a que s’encarrega de parlar amb ella i 
acordar el dia i l’hora de l’entrevista. 

 

Amb la data de l’entrevista programada, es realitza una conversa col·lectiva amb la finalitat 
de formular les diferents preguntes que interessa als infants que l’artista ens respongui.  

 

És convenient organitzar alguna activitat que mostri l’agraïment dels infants per la seva 
col·laboració altruista, com pot ser, per exemple, oferir-li un esmorzar preparat pels 
mateixos nens i nenes.  

 

Els nens/es marquen en el calendari una activitat a realitzar el dia abans de l’entrevista, 
l’elaboració de l’esmorzar. 

                                                 
1
 L’artista local que han entrevistat els alumnes de l’escola Marta Mata, de Viladecans,  ha estat la 

senyora Pura Navarro. Per contactar amb ella les mestres vam recórrer al Departament de Difusió 

Cultural de l’Ajuntament de Viladecans. Val la pena que des de les escoles apropem la canalla al 

patrimoni artístic i cultural propi de l’entorn més proper, el municipi. Aquests artistes solen tenir més 

disponibilitat de temps que els grans pintors internacionals que solem treballar a l’escola i normalment 

estan molt contents d’ensenyar el seu treball sense ànim de lucre. 

 

2 Veure metodologia de treball de l’element "El treball per projectes" d’aquest itinerari 
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Es recullen les preguntes per escrit a la pissarra.  

 

Posteriorment fem que cada nen/a triï un company/a per treballar.  

 

Cada parella escull una de les preguntes i la copia en la fitxa “Elaboració de l’entrevista a 
una artista plàstica” amb la finalitat de memoritzar-la per poder-la formular el dia de 
l’entrevista.  

 

Posteriorment aquesta fitxa es recuperarà per escriure’n la resposta que doni l’artista.  

 

Probablement, els infants arribaran a la conclusió que no tenen prou domini de l’escriptura 
per recollir per escrit les respostes in-situ. Llavors, se’ls pot conduir cap a la filmació de  
l’entrevista per tal de visualitzar-la posteriorment i poder utilitzar la informació rebuda sense 
perdre’n cap detall. 

 

El dia de l’entrevista: 

Arribat el dia de l’entrevista, els nens/es ajuden a preparar la sala d’actes per rebre l’artista: 
es desplega la pantalla, es connecta l’ordinador i el projector, es porten els micròfons i les 
cadires, etc. 

 

La rebuda de l’artista, després de la preparació acurada, segurament resultarà molt 
emocionant, ja que els nens/es l’esperaran amb molta il·lusió i curiositat. I l’artista se 
sentirà ben acollit/da pels nens que li faran d’amfitrions, mostrant-li la sala d'actes de 
l'escola, on li faran l’entrevista preparada i l’enregistraran en vídeo. 

A continuació li oferiran l’esmorzar preparat per ells. 

 

Elaboració de la informació: 

Es mira el vídeo projectat en una pantalla fixant-se en aquelles preguntes que ha realitzat 
cada parella.  

 

Es recull per escrit el que els alumnes diuen que ha contestat l’artista 

 

A poc a poc, en una sessió on intervenen dues mestres alhora es treballa l’escriptura 
espontània per parelles. Cada grupet de treball recorda la resposta que havia donat l’artista i 
l’escriu fent servir l’ortografia natural. 

 

Finalment es corregeix l’activitat en gran grup fent que cada parella llegeixi la pregunta i la 
resposta que ha recollit a la seva fitxa de treball. 
 
 

Recursos emprats 

 
Recursos materials: Pissarra digital, projector i pantalla, correu electrònic, telèfon, càmera 
de vídeo, fitxa “Elaboració de l’entrevista a una artista plàstica”, calendari de la classe 
 
Proposta per l'observació d'un quadre a l'Educació Infantil:  
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   http://www.grupiref.org/documents/pensar-amb-la-pintura.pdf 
 
Recursos humans: l’artista local, una mestra de suport per una de les activitats.  
 

 
Temporització 
 
12 sessions d’aproximadament una hora i mitja cadascuna (18 hores de classe).  
 
Algunes d’aquestes activitats es poden anar treballant a petites estonetes, donat que 
requereixen més concentració de la que poden mantenir de forma continuada els infants de 
P5. 
  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat de P5 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
En aquest element s’intenta que els infants siguin els qui proposen solucions davant dels 
problemes que van sorgint. D’una forma natural es pretén que l’alumnat faci servir les noves 
tecnologies i el llenguatge escrit de manera funcional.  
 
Aquest element és de desenvolupament i es treballa l’avaluació formativa de certs aspectes 
com l’actitud de l’alumne/a davant del treball en diferents tipus d’agrupament.   

 
Capacitats i continguts que es treballen de forma destacada 
  
Capacitats: 
 
Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. 

 Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva d'ell mateix i dels altres. 
 

Aprendre a pensar i a comunicar 

 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

Aprendre a conviure i habitar el món  

 Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la  col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 
Continguts: 
 
Comunicació i Llenguatges: 

 L’entrevista com a recurs per recollir informació objectiva. 

 Participació i escolta activa en converses. 

 Iniciació als usos socials de la lectura i l'escriptura 

 Utilització d'instruments tecnològics (TAC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de 
comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat: 
- Fitxa “Elaboració de l’entrevista a una artista plàstica”.  
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Altres documents: 
-  Fotografies de l’experiència. 
-  Power Point realitzat pels alumnes explicant l'experiència. 
 
 

Itinerari 
 
Títol de l'itinerari: M'encanta pintar. 
Element número: 1 
 

 


