
 

Desenvolupament de les activitats 
 
Activitats  
 
 
Aquest element consta de les següents activitats: 
 
1. Presentació d'un quadre d'una artista local, la senyora Pura Navarroi, que s'ha inspirat en 
els girasols de Van Gogh. Lectura del quadre (veure document adjunt "Proposta per 
l'observació d'un quadre a l'Educació Infantil: http://www.grupiref.org/documents/pensar-
amb-la-pintura.pdf) i comparació amb  Els Girasols, de Van Gogh. 
 
 

 
Els Girasols, Van Gogh 

 
 
2. Visita a la biblioteca pública municipal per buscar informació sobre la vida i obra de Van 
Gogh. 
 
3. Anàlisi de la informació obtinguda en la biblioteca (lectura de contes en petites estones, 
observació de fotografies de quadres que apareixen en els llibres, etc). 
 
4.  Explicació de la vida de Van Gogh a partir del conte Per l'amor de Vincent / Brenda V. 
Northeast.  
 

 
 
 
 
 
 5.  Situació a l'eix cronològic del naixement i moments històrics més important de Joan Miró. 
(Veure annex Fris cronològic). 
  



6. Creació plàstica de grans quadres tot imitant els girasols de Van Gogh. Aquesta activitat es 
pot realitzar en grups cooperatius formats per quatre nens/es (veure annex "Fitxa de treball 
dels grups cooperatius"). 
 

 
 
4. Visualització de la pel·lícula Les Tres Bessones i Van Gogh. 
 

 
 
Als infants els crida molt l'atenció la baralla entre Van Gogh i el seu amic Gauguin com a 
resultat de la qual sembla ser que Van Gogh va perdre part d'una orella. A ran d'aquest fet es 
presenta el quadre "La oreja de Van Gogh" de l'artista local (Pura Navarro). 
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6. Anàlisi de "La oreja de Van Gogh" de la Pura Navarro fent servir la teoria del color 
introduïda quan es va treballar Kandinsky (veieu l'element 2 d'aquest itinerari). Aquesta 
activitat s'aprofita per avaluar a partir d'una conversa col·lectiva els coneixements adquirits 
per part de l'alumnat sobre la teoria del color durant tot el projecte de treball (vegeu annex 
"El treball per projectes") 
 
7. Observació i anàlisi de diferents autoretrats de Van Gogh i de l'artista local (vegeu Proposta 
per l'observació d'un quadre a l'Educació Infantil: 
http://www.grupiref.org/documents/pensar-amb-la-pintura.pdf) 
 
8. Recuperació de la informació obtinguda a partir de l'entrevista a l'alumnat del Batxillerat 
Artístic de l'institut del poble (veieu activitat número 17 de l'element 3 d'aquest itinerari) 
sobre com pintar a l'oli.  
 
9. Creació artística d'un autoretrat sobre llenç fent servir pintura a l'oli.  
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 La senyora Pura Navarro és una artista de Viladecans, poble on se situa la nostra escola. 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 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 


