
EXERCICI DE COLOR: PAISATGE AL TREMP 
PAUTES PER A L’ÚS DEL MATERIAL 

 
 

PAUTES PER L’ÚS DEL MATERIAL DE L’AULA 
 
Convé que es respectin les pautes per l’ús del material de l’aula per tal que el 
treball es pugui realitzar sense entrebancs. És per això que cadascú cull aigua 
amb el propi got quan passa pel costat el company o la companya que ha anat 
a buscar-la amb les galledes. També s’espera que no hi hagi ningú en el lloc 
de l’aula on hi ha les dues galledes, per tal de poder anar a canviar l’aigua 
bruta ràpidament i agafar-ne de neta, portant el got i un drap que li serveix 
per netejar possibles esquitxos. 
 
 
NETEJA DELS ESTRIS DE PINTURA 
 
Pel que fa a la neteja dels estris de pintura, tothom ja ha d’haver adquirit 
l’hàbit de respectar molt les pautes que s’expliquen breument a continuació.  
S’utilitzen els darrers deu minuts de la sessió, tenint en compte que el primer 
que convé es protegir el treball en el calaix de la taula de manera que el 
color fresc no taqui res. Aleshores s’utilitzen els pinzells per recollir en pots 
la pintura que es pugui aprofitar. Per altra banda, es fa servir l’aigua de got 
per netejar l’ouera en que s’han fet les barreges, també amb l’ajuda dels 
pinzells. L’alumnat només s’aixeca quan té els estris nets per anar a buidar 
l‘aigua bruta del got i torna amb el drap humit que li serveix per netejar la 
taula que segurament s’ha embrutat. Poc abans que acabi la sessió, una 
persona s’emporta les dues galledes per tal de buidar-les i esbandir-les en 
l’espai indicat pel professorat. En cas que l’alumnat marxi de l’aula, s’enduu 
la làmina amb molta cura sobre la carpeta de cordills a la manera d’una 
safata. 
 
 
PAUTES PER L’ÚS DEL MATERIAL PROPI DE L’ALUMNAT 
 
Les pautes per l’ús del material propi de l’alumnat s’han anat adquirint al 
llarg del trimestre i, en fer aquest darrer exercici de color, segurament no cal 
recordar el que s’explica a continuació. Cada alumne separa una mica la seva 
taula de la dels companys evitant així possibles moviments. Aleshores disposa 
els estris per pintar en un costat i la làmina a l’altre tenint així la taula 
distribuïda en dues zones: la de barrejar colors i la de pintar. Es tindrà cura 
de dosificar el color sense abocar el pot i sucant-hi el pinzell o amb ajuda 
d’una cullereta. Pel que fa a la mescla de tons, es recorda a l’alumnat que 
convé utilitzar sempre l’aigua de manera que la barreja produeixi un color ni 
massa espès ni massa líquid. Això accelera l’assecat de la pintura després de 
la sessió. Cada barreja de color es fa en un forat de la ouera. Les possibles 
taques es netegen ràpidament amb l’ajut d’un drap i aigua. De totes maneres, 
es recomana vestir amb roba que es pugui tacar sense problemes. 
 


