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PROJECTE 

TÍTOL Street art / Art urbà 

CURS P5 

INT. MÚL. 
LIN-
VB 

VIS-ES LÒG-M 
CORP-
CINEST 

NAT MUS INTERP INTRAP 

CAPACI 
TATS 

Aprendre a ser 
Aprendre a pensar i 

comunicar 
Aprendre a 
descobrir 

Aprendre a conviure 

METES DE 
COMPRENSIÓ 

Els alumnes han de comprendre que… 

1. És necessari actuar amb responsabilitat sense malmetre bens comuns, que fereixin la sensibilitat 
dels altres o que incitin accions en contra dels drets humans . 

2. Podem expressar-nos utilitzant diferents tècniques relacionades amb l’art urbà.  

3. Combinant elements podem aconseguir creacions úniques. 

4. A la ciutat hi ha art urbà, i que només cal que ens fixem bé per descobrir-lo 

FILS 
CONDUCTORS 

Les grans preguntes a què l’alumnat ha d’intentar donar resposta… 

A. A. Com podem expressar el que sentim? 

B.  L’art és un mitjà d’expressió que ha existit sempre?  

EL PRODUCTE 
FINAL 

El grup de treball ha d’aconseguir i presentar… 
Dissenyar i produir una creació artística per al nostre entorn, participant de manera responsable en la 
proposta del lloc, material...que utilitzarem i com la farem. 

 
 
 
DISSENY DE 
LES 
ACTIVITATS 
(descripció) 

PRELIMINARS: ESCENARI, RELAT INICIAL, CONTEXT, 
GENERACIÓ DE PREGUNTES, FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS… 

IM CAP AGRUP. 

P1. Conversa 
Per iniciar la conversa demanem als alumnes “Què passaria si 
jo pintés una paret del carrer amb un dibuix que m’agradi?” 
Anotem les respostes en una cartolina DinA3 o en paper 
d’embalar.  
Caldrà encaminar la conversa perquè els alumnes  entenguin 
que no tothom pot pintar al carrer ni es pot pintar a tot arreu. 
Material: cartolina DinA3, retoladors 

LIN-VB Aprendre a 
conviure  

 
Aprendre a 

pensar i 
comunicar 

Grup aula 

P2. Conversa  
Demanem als alumnes: “Hem vist algú que pintava al carrer?” 
Conversarem sobre què hem vist, si hem vist algú pintar, què 
pintava? Amb què? 
En el cas de que no hi hagi aportacions, podrem proposar als 
alumnes fer hipòtesis.  Anotarem tot allò que suggereixin en 
un full DinA3 o en paper d’embalar. 
Material: cartolina DinA3, retoladors 

LIN-VB Aprendre a 
conviure  

 
Aprendre a 

pensar i 
comunicar 

Grup aula 

    

CERCA D’INFORMACIÓ, RECERCA GUIADA… IM CAP AGRUP. 

R1. Què és l’art urbà?  
Anirem amb els alumnes a passejar per l’entorn per poder 
veure art urbà (es recomana el parc de les Tres Xemeneies, al 
Poble Sec). Farem fotografies de les obres d’art que veiem.  
Un cop a l’aula, mantindrem una conversa amb els alumnes: 
“Creieu que els artistes van pensar què volien fer abans de 
pintar-ho?” “L’art urbà només és pintar? Què més hem vist?” 

NAT 
 
VIS-ESP 
 
LIN-VB 

Aprendre a 
descobrir 

 
Aprendre a 

conviure  
 

Aprendre a 

Grup aula 



 
   

Format juliol 2016 
 

“Per què ho van fer al carrer?” 
Material: fotografies d’art urbà (annex), PDI, cartolina DinA3, 
retoladors 

pensar i 
comunicar 

R2. Feelings (1) 
We will show our students all the pictures taken during the 
outdoor activity. We will ask them to think which feeling they 
feel when looking at each picture. It has to be taken into 
account that the students work on the feelings (happy, sad, 
angry, scared and surprised) in their daily routines, so they 
already know the vocabulary. If not, it can be introduced with 
a song (https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw).  
We will distribute the students into groups of 3-4 and we will 
provide each group with a picture. We will ask them to decide 
which feeling produces to them. Finally, we will classify all the 
images and stick them in a mural according to the feeling they 
produce.  
Material: imatges aportades pels alumnes, paper d’embalar, 
retoladors 

LIN-VB 
 
INTRA 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 

Grup aula 
 
Individual 

R3. Feelings (2) and metaphores  
We will provide each student with a paper and we will ask 
them to choose one of the pictures of the mural made in the 
previous session.   
We will then group our students according to the picture 
chosen. Each group of students will need to think one 
situation in which they feel the same as when looking the 
picture. They will need to draw a picture to explain it.  
At the end of the session, each student will present his or her 
picture saying “I feel … when …”. We will stick all the pictures 
in the mural “Generem metàfores”.  
Material: organitzador gràfic de generar metàfores (imprès en 
mida dinA2), retoladors, llapis, fulls blancs 

LIN-VB 
 
INTER 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 
 
Aprendre a 
conviure 

Grup 3-4 
 
 
Individual 

R4. Taller de fang  
Recordarem amb els alumnes les imatges d’escultures d’art 
urbà que vam veure en una sessió prèvia (annex).  
Proposarem als alumnes elaborar una escultura de fang, com 
fan alguns artistes d’art urbà. Deixarem que cada alumne faci 
l’escutura lliurement i la pinti amb pintura (opcional).  
Podem proposar als alumnes posar un nom a la seva obra. 
Material: fang, pintura de dits, pinzells 

VIS-ESP 
 
INTRA 
 
INTER 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 
 
Aprendre a 
descobrir 
 
Aprendre a 
conviure 

Gru aula 
 
Individual 

R5. Stencil 
Proposarem als alumnes pintar amb plantilles. Per fer-ho, 
haurem de crear una plantilla. Per fer-ho, cada nen haurà de 
dibuixar la silueta d’un objecte, animal… Caldrà insistir en que 
la silueta es vegi prou clara. Cada alumne haurà de punxar el 
dibuix que ha fet. D’aquesta manera obtindrem el positiu i el 
negatiu de la plantilla.  
Podrem jugar amb els alumnes a combinar plantilles dels 

VIS-ESP 
 
INTRA 
 
INTER 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 
 
Aprendre a 
descobrir 
 
Aprendre a 

Gru aula 
 
Individual 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
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companys per fer un dibuix individual. Per fer-ho caldrà posar 
la plantilla (positiu o negatiu) damunt de la cartolina i pintar 
amb pintura (pinzell o pulveritzador). 
Material: felpes i punxons, pinzells, cartolina, pintura de 
diferents colors, pulverizador 

conviure 

R6. Enganxines (stickers) 
Ensenyarem als alumnes logos d’artistes d’art urbà. Els 
demanarem què creuen que és i què representa.  
Proposarem que cada alumne dibuixi el seu propi logo en una 
enganxina.  
Material: retoladors, llapis, goma, enganxines  

VIS-ESP 
 
INTRA 
 
INTER 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 
 
Aprendre a 
descobrir 
 
Aprendre a 
conviure 

Gru aula 
 
Individual 

R7. Pintem pedres: demanarem als alumnes que portin una 
pedra que trobin pel carrer. Per tal de que se’n recordin 
escriurem una carta als pares demanant-ho. 
Distribuirem els alumnes en diferents grups i els 
proporcionarem pintura de diferents colors, perquè puguin 
pintar les seves pedres.  
Demanarem als alumnes que distribueixin les seves pedres 
pintades pel seu entorn proper (el parc, el seu carrer...) i li 
facin una foto. Els nens i nenes podran portar la foto a l’escola 
per ensenyar-la a la resta de companys.  

VIS-ESP 
 
NAT 
 
INTRA 
 
 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 
 
 
Aprendre a 
conviure 

Individual 

R8. Mosaic 
Es plantejarà als alumnes pintar amb pintura els vidres de les 
finestres de l’aula. Podem donar consignes com “pintem 
figures geomètriques”.  
 

VIS-ESP 
 
INTRA 
 
INTER 

Aprendre a 
pensar i 
comunicar 
 
Aprendre a 
descobrir 
 
Aprendre a 
conviure 

Gru aula 
 
Individual 

Nota: tots els tallers es faran simultàniament a l’aula i en 
anglès, durant varies sessions. Els alumnes podran triar a quin 
taller anar, amb la condició de que passin per tots.  

   

DE SÍNTESI, CONTRASTACIO HIPÒTESI, MAPA CONCEPTUALS, 
VISUALITZACIÓ DEL QUE HEM APRÈS… 

IM CAP AGRUP. 

S2.  Intervenció a l’entorn.  
Proposarem as alumnes fer una intervenció d’art urbà a la 
nostra escola conjuntament amb els pares.  
Per fer-ho, caldrà demanar permís al director/a perquè ens 
digui on podem fer la intervenció (per exemple, escrivint-li 
una carta).  
Per altra banda, també caldrà fer un disseny de què volem fer 
a la paret. Engegarem una conversa a l’aula on els alumnes 
puguin proposar temes o idees per poder fer el nostre dibuix. 
Un cop tinguem una llista, anotarem els temes a la pissarra i 

VIS-ESP 
 
NAT 
 
INTER 

Aprendre 
a pensar i 
comunica
r 
 
Aprendre 
a 
conviure 

Individual 
Grup aula 
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demanarem a cada alumne que n’esculli un. El tema més votat 
serà l’escollit. Després, demanarem que cada alumne faci un 
dibuix relacionat amb el tema escollit i el presenti a la resta de 
companys i companyes. Entre tots, decidirem quin disseny ens 
sembla el més apropiat per fer a la paret de l’escola.  
Convidarem als pares perquè ens ajudin a pintar el nostre 
mural. (podem demanar a un pare que ens reprodueixi el 
dibuix a la paret). 
Material: pintura d’exteriors de diferents colors, pinzells, 
rodets 

 
Registre 
d’avaluació 
 

SEQÜENCIACI
Ó  DE LES 
ACTIVITATS 
(enunciar-les) 

SESSIÓ 1 
 

 

SESSIÓ 2 
 

 

SESSIÓ 3 
 

 

SESSIÓ 4 
 

 

SESSIÓ 5  
 

 

SESSIÓ 6  
 

 

SESSIÓ 7  
 

 

SESSIÓ 8  
 

 

SESSIÓ 9   
 

 

 
ASPECTES A 
MILLORAR 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Aprendre a ser i 

actuar d’una manera 

cada vegada més 

autònoma 

És capaç de crear una obra amb els elements proposats de manera 

autònoma.  

Aprendre a pensar i 

a comunicar 

Sap expressar sentiments o pensaments a través d’una obra artística.  

Combina diferents elements per crear una obra.  

Aprendre a descobrir 

i a tenir iniciativa 

Coneix i utilitza les diferents tècniques plàstiques 

Aprendre a conviure 

i habitar el món 

Respecta el material 

Mostra respecte per les creacions de la resta de companys 

 

 

 

 


