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 TENGO UNA CARA, PERO MI CARA NO SOY YO. Tras ella hay 

una mente que tú no ves pero que te observa. Esta cara, que tú ves pero yo no, es un 

medio del que dispongo para expresar algo de lo que soy. O al menos eso parece 

hasta que me vuelvo hacia el espejo. Entonces puede parecer que mi cara me 

pertenece, que se enfrenta a mí como una apariencia a la que estoy ligado. El 

maquillaje, el bigote y demás pueden modificar esa apariencia; incluso en algunas 

culturas puedo ocultarla tras una máscara, aunque sólo sea por una noche. Pero, en 

lugar de todo esto, podría intentar enfrentarme a mi rostro; podría estudiar de qué 

maneras define mi naturaleza y, al plasmarlo gráficamente, podría estudiar la 

formulación “soy yo”. 

El de los autorretratos es un arte singular e introspectivo, y algo misterioso se esconde 

en la frontera entre el que ve y el que es visto. 

 

Fragment de la introducció de Julian Bell, al llibre 500 autorretratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra portada: David Hockney (Anglaterra, 1937), Autoretrat, 1983 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Una passejada artística per identitats creadores: retrats i autoretrats és el títol del 

projecte que es portarà a terme a les escoles d’Educació Primària que formen part del 

programa CROMA 2.0 de la Fundació Autònoma Solidària. 

El projecte està vinculat a l’Educació de les Arts Visuals i pretén, a partir 

d’experiències artístiques, apropar l'Art i la creació als infants de les escoles que hi 

participen.  

Les obres d'Art, en aquest cas retrats i autoretrats d'artistes, seran el punt de partida i 

els referents per a les propostes posteriors que es desenvoluparan durant les sessions. 

A través d'aquestes imatges podrem reflexionar sobre la representació que els artistes 

han fet sobre si mateixos, per arribar més tard a la representació del "jo" dels infants a 

través dels llenguatges artístics. Dibuix, volum, vídeos, collages, etc. seran estratègies 

de representació que utilitzaran els infants per crear els seus retrats i autoretrats.  

L'Art i la creació artística connecta amb la part més íntima de la persona: desitjos, 

necessitats, interessos, etc. I, a partir de les experiències artístiques viscudes donaran 

forma a les representacions i es podran compartir amb la resta de companys i 

companyes.  

L'experiència de participar en espais de creació artística desenvolupa en l'infant les 

habilitats d'una conducta autodeterminada. D’aquesta manera, el projecte contempla 

l'adquisició de competències cognitives, personals i socials, i relacionades amb 

l’aprenentatge de l'Art i els llenguatges artístics.   

Cada sessió, de les sis que formen part del projecte, s'iniciarà amb una proposta que 

l'infant anirà desenvolupant individualment i de manera lliure; o col·lectivament, en un 

espai-taller compartit amb els altres infants i els dinamitzadors/es, que seran estudiants 

universitaris. El projecte conclourà amb una exposició dels processos de treball i les 

creacions artístiques realitzades pels infants.  

 

EL RETRAT I L’AUTORETRAT 

Un retrat és la representació de la fisonomia d'una persona. L’escultura, el dibuix, la 

pintura o la fotografia són els mitjans més emprats per a la realització d'un retrat. 

S'anomena retrat, el gènere artístic que engloba el conjunt d'obres d'art que descriuen 

l'aspecte físic d'un personatge. Els subgèneres són l'autoretrat i la caricatura. 

Històricament, el retrat va aparèixer per primer cop el segle V aC a les monedes dels 

reis perses. L'ús es va expandir sobretot a partir de la mort d'Alexandre Magne. Va tenir 

un desenvolupament considerable en l'època romana. Durant l'edat mitjana, es va seguir 

realitzant retrats en les monedes i més tard, durant el Quattrocento italià, es van fer 

efígies tant en medallons com en monedes. El costum de l'efígie en medalló va ser 

inaugurada per Pisanello el 1439. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Dibuix
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Obra_d%27art
https://ca.wikipedia.org/wiki/Autoretrat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Caricatura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_V_aC
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Imperi_Persa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Magne
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
https://ca.wikipedia.org/wiki/It%C3%A0lia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Medall%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pisanello
https://ca.wikipedia.org/wiki/1439
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En cert sentit, el retrat limita les possibilitats creatives de l'artista ja que vol mantenir la 

semblança amb la persona a retratar del natural. En realitat, el retrat no és una mera 

reproducció mecànica dels trets (com una màscara de cera modelada sobre el rostre o 

una impressió fotogràfica); sinó que entra en joc, per a definir-se com a tal, la sensibilitat 

de l'artista, que interpreta els trets segons el seu gust i les característiques de l'art de 

l'època en la qual opera. Van existir artistes que van practicar àmpliament, i de manera 

quasi exclusiva, el retrat, i també, civilitzacions senceres que van rebutjar el retrat com 

a «figura presa del natural» (com l'art grec arcaic i clàssic).  

La presència o absència del retrat fisonòmic en determinades civilitzacions no és una 

simple qüestió de gust cap a una o altra forma artística, sinó que hi van intervenir 

condicions ideològiques i religioses particulars que es reflectien en el desenvolupament 

i les característiques de la societat en la qual operaven els artistes. 

Un autoretrat és un retrat d'un artista, dibuixat, pintat, fotografiat o esculpit per ell 

mateix. No és fins al primer Renaixement (mitjans del segle XV) quan els artistes es 

representen a ells mateixos com a protagonistes o personatges destacats de les seves 

obres, en concordança amb un augment de la riquesa econòmica i de l'interès per 

l'individu. Amb l'arribada de miralls millors i més barats i de la pintura sobre taula, molts 

artistes van intentar diverses formes d'autoretrat.  

Un autoretrat pot ser un retrat de l'artista, o un retrat inclòs en una obra més gran, com 

passa en Las Meninas de Diego Velázquez i en l’obra Figura femenina de Santiago 

Rusiñol.  

  
 

Les Menines (La família de Felipe IV), 

Diego Velázquez, 1656 

 

Figura femenina, Santiago Rusiñol, 1984 

 

A finals del segle XIX, la invenció de la fotografia va afectar al retrat com a gènere. 

Actualment, els avenços tecnològics de finals del segle XX i XXI, com la fotografia i el 

vídeo digital, i les tecnologies de la informació i de la comunicació, li donen una altra 

dimensió: la reproductibilitat tècnica de la imatge (Walter Benjamin).  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0scara
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensibilitat_(psicologia)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Civilitzaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Art_grec
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ideologia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Retrat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Renaixement
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XV
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pintura_sobre_taula


 
 

 
 

DISSENY DEL PROJECTE 

“… la necessitat de defensar el dret de tot ésser humà des del seu naixement, a la igualtat, la 
dignitat i el reconeixement de les seves capacitats.”  

Heike Freire, 2008 

A continuació es presenta la programació de les 6 sessions que es faran amb els infants 

de les escoles que participen al projecte Croma 2.0. Les sessions seran conduïdes per 

un/a dinamitzador/a (estudiant de la UAB) i hi assistiran 12 infants de les classes de 5è 

i 6è de primària dels centres participants. 

 

Continguts  

- El retrat i l’autoretrat: estratègies de representació a través del dibuix i la pintura 

- El retrat imaginari: text literari. 

 

Objectius  

- Conèixer les diferències entre el retrat i l’autoretrat. 

- Establir un diàleg amb les obres d’art: percepció, conceptualització i reflexió. 

- Identificar les característiques del personatge retratat: físiques, personals a partir 

dels objectes que porta, de la roba i del context; i a part, ser capaç d’identificar 

les emocions. 

- Inventar-se històries sobre els personatges que apareixen a les obres. 

- Crear retrats dels companys i poder realitzar el propi autoretrat: representació a 

partir del dibuix, la pintura i el collage. 

- Construir un autoretrat, narrativa visual, a partir dels seus objectes personals. 

- Desenvolupar estratègies de recerca personal per assolir un grau superior de 

coneixement d’un mateix. 

- Interaccionar amb els altres a través de les experiències artístiques i ampliar el 

coneixement sobre els altres. 

- Potenciar la comunicació: comprensió i expressió a través dels llenguatges 

artístics. 

- Desenvolupar les habilitats de l’autodeterminació. 

- Participar autònomament i activament en les diferents propostes, individuals i 

col·lectives, i gaudir d’elles. 
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Metodologia 
 

La metodologia que es proposa serà ACTIVA. Es treballarà amb els infants a partir de 

l’experimentació, la recerca, el descobriment, la reflexió i la creació des de l'art i 

les experiències artístiques. 

 

Estratègies metodològiques 

 

• Estructura de les sessions. Primera sessió: 

 

 

 

 

 

Durant la reflexió final, en grup i amb un ambient tranquil, el/la dinamitzadora preguntarà 

als infants sobre les seves experiències durant la sessió i la manera en la qual volen 

continuar. Posteriorment, s’explicarà la següent sessió amb l’objectiu de crear 

expectatives positives en els infants; i veure si es necessiten altres materials. 

Les sessions següents s’han d’iniciar recordant el que es va fer a la sessió anterior i 

tornar a explicar la proposta que es farà. 

Si s’utilitzen les obres d’Art com a referent, l’estructura d’anàlisi serà la següent: 

- Una primera fase de percepció: aproximació a l'obra d'art des del que coneixen 

els estudiants. 

- Una segona fase de conceptualització: reflexionar sobre aquells conceptes 

concrets que l'obra aporta i que el/la dinamitzadora ressaltarà. 

- Una tercera fase de creació / producció: en la qual es potencien les habilitats 

intuïtives i imaginatives a través del procés creatiu (Root-Bernstein, 2002), per 

aconseguir expressar, en un sistema simbòlic apropiat, les seves idees i 

interessos. La intenció és que coneguin i experimentin procediments plàstics, 

tècniques bidimensionals, tridimensionals, mitjans audiovisuals, materials, eines, 

suports... 

- En la quarta i última fase de reflexió, els infants han de ser capaços d'aportar 

idees de les pròpies creacions i de les dels altres. 

 

Una altra estratègia metodològica a destacar d’aquest projecte és l’oportunitat que es 

dóna als participants d’involucrar-se en un espai i un temps de creació artística: 

 

ESPAI DE CREACIÓ ARTÍSTICA = ESPAI DE LLIBERTAT AMB SEGURETAT 

 

Presentació  
de la 

proposta 

PROCÉS 
DE 

CREACIÓ 
ARTÍSTICA 

 

 
Reflexió final 

 



 
 

 
 

Un espai i un temps dedicat a la creació artística de manera lliure, en el qual el procés 

d’ensenyament-aprenentatge es fon en una situació única. Els participants i els 

professionals que els acompanyen poden expressar els seus desitjos mitjançant la 

diversitat de llenguatges artístics en un ambient amable en el qual la confiança mútua 

envaeix l’espai; un lloc de creació de pensament i d’execució: de pensar i de fer;  de 

trobada amb un mateix i amb els altres, d’interacció constant amb tot el que ens envolta, 

les persones, els materials i les obres d’art; de construcció de coneixement en tots els 

àmbits, una potenciació de les múltiples intel·ligències. La construcció física es 

converteix en el final d’un camí de reflexió, creació i comunicació durant l’exposició de 

l’objecte creat i l’anàlisi últim realitzat per tots els participants. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL TALLER DE CREACIÓ ARTÍSTICA 

- Projecte d’ensenyament-aprenentatge autogestionat i/o semigestionat (autònom 

i/o guiat). 

- Espai per a la comunicació i interacció dels llenguatges artístics. 

- Temps dedicat a la creació artística de manera lliure en la qual es potencia 

l’expressió personal. 

- Els participants són part activa del procés d’aprenentatge: sentir/comprendre, 

investigació/experimentació, reflexió, decisió i creació. 

- Respectar el ritme i interessos de cada creador. 

- Potenciació de l’elecció i la presa de decisions individuals. 

- Espai de seguretat, respecte i confiança.  

- Atmosfera estimulant, tranquil·la i alegre. 

- Potenciació de les aptituds i actituds positives, i de la recompensa intrínseca.  

- Els dinamitzadors són acompanyants-guia i també, són model d’actuació, han 

de mostrar seguretat en sí mateixos, i han de tenir una actitud oberta cap als 

infants: de proximitat emocional i d’escolta activa. 

- La intervenció dels adults-acompanyants funciona com un estímul per a 

l’execució del participant, mai com a instrucció directa. 

- Es concedeix molta importància al procés de creació artística i no només als 

resultats. 

- Afavoreix l’autoregulació, l’ autoaprenentatge i l’autoorganització. 

- Desenvolupa la capacitat per descobrir el gust per indagar les coses 

desconegudes, inclòs quan aquest fet pot suposar esforç, repte i concentració. 

- Cada espai-temps de creació artística és una aventura en la qual observar, 

experimentar, descobrir, pensar, projectar, crear i inventar. 

 

Participar activament en aquests projectes de creació artística fa que es potenciï una 

conducta autodeterminada, competència bàsica per a la formació de totes persones:  

Habilitats d’elecció 

 Habilitats de resolució de problemes 

 Habilitats per a prendre decisions 

 Habilitats per a establir i aconseguir objectius 

 Habilitats d’autocontrol i autoregulació 
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 Habilitats d’autodefensa i lideratge 

 Percepció de control i eficàcia 

 Autoconsciència/Autoconeixement 

 

 

Disseny de les sessions1 
 

El desenvolupament del projecte es portarà a terme amb la realització de 6 sessions de 

treball d’una hora de durada en grups de 12 infants acompanyats per una o més 

persones dinamitzadores. 

 

 

RETRATS 

I AUTORETRATS:  

INVENTEM HISTÒRIES 

 

ENS RETRATEM: 

APUNTS  

AMB TINTA 

 

 

FEM EL RETRAT D’UN 

COMPANY 

 

AUTORETRAT 

DE COS SENCER 

 

... AFEGIM 

LA MALETA 

 

 

ENS INVENTEM 

EL NOSTRE 

ENTORN 

 

 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ: AUTORETRAT AUDIOVISUAL 

 

 

SESSIÓ INTRODUCTÒRIA. Formació dels dinamitzadors (4 h + 2h preparació 

exposició) 

 

Programa: 

 

• Benvinguda i presentació dels participants. 

• Introducció: Educar en les Arts i a través de les Arts. 

• Presentació de projectes artístics i anàlisi de les característiques: metodologia, 

estructura de les sessions, espais, materials... 

• Presentació del projecte Una passejada artística per identitats creadores: retrats 

i autoretrats. Realitzar les propostes dissenyades i reflexionar sobre les 

estratègies metodològiques necessàries per dinamitzar les sessions amb els 

infants.  

• Indagar sobre possibles adaptacions de les propostes a la diversitat dels infants. 

• Reflexió final: rol del dinamitzador d’experiències artístiques. 

 

 
1 Aquestes sessions estan pensades per a ser dinamitzades per estudiants, que no són 
especialistes en l’àrea d’Educació de les Arts, però que tindran una formació de 4h i estaran 
tutoritzats durant el procés del projecte. També, les activitats es veuen condicionades a què els 
dinamitzadors han de portar els materials a l’escola. 



 
 

 
 

SESSIÓ 1.  RETRATS I AUTORETRATS:  

INVENTEM HISTÒRIES 
 

Proposta 1. Fer una avaluació inicial per saber què saben sobre el retrat i 

l’autoretrat. Per iniciar la sessió, es pot començar ensenyant 3 o 4 autoretrats de la 

web: 

http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/L%27ARTdelsegleXXal%27ESC

OLA/PropostesDidactiques/index3.htm 

Exemple: 

 
 

 

Paul Klee. Perdut en els 

pensaments, 1919 

Tècnica: Dibuix 

Tamara de Lempicka. 

Autoretrat en el Bugatti, 

1932 

Tècnica: Pintura a l’oli 

Robert Mappelthorpe. 

Autoretrat, 1980 

Tècnica: Fotografia en 

blanc i negre 

 

Seguidament, mostrar el vídeo (1’) de David Hockney per presentar els retrats de l’artista 

de l’exposició 82 retrats i un bodegó, la qual es va realitzar en el Museo Guggenheim 

Bilbao (2018). Aquesta exhibició va acollir una mostra de retrats de persones del seu 

entorn asseguts en una cadira, amb el mateix blau de fons i en la mateixa mida. 

https://www.youtube.com/watch?v=rQmdyVYQKtc  

Més tard es pot començar el diàleg amb els infants: 

- Què cal que hi hagi per poder dir que un quadre és un retrat? 

- Saps la diferència entre un retrat i un autoretrat? 

- Has vist retrats en directe que no siguin fotografies: dibuixos, pintures...? 

- Tens algun retrat a casa? Qui l’ha fet? Qui surt? 

- I autoretrat? Qui te l’ha fet? Amb quina tècnica? 

- T'han retratat alguna vegada amb dibuix o pintura?  

- Penses que sempre ha de semblar-se un retrat a la persona retratada? 

- T’agrada que et retratin? 

- Qui et retrata? Amb quina tècnica? O t’agrada més fer-te un autoretrat? 

- Quina tècnica és la que més t’agrada per fer un retrat?  

http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/PropostesDidactiques/index3.htm
http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/L%27ARTdelsegleXXal%27ESCOLA/PropostesDidactiques/index3.htm
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- Quines has utilitzat? 

- Quina és la que penses que s’utilitza més ara? 

- Per què ens fem retrats i autoretrats? Què en penses? 

Es pot iniciar un debat sobre el tema de les xarxes socials i “els retrats i autoretrats”, si 

els infants estan interessats en el tema.  

- I actualment, coneixes les xarxes socials? Quines?  

- Per què penses que serveixen?  

- Segueixes alguna?  

- I què en penses que la gent pengi els seus retrats i autoretrats (SELFIE) en 

aquestes xarxes?  

- Si tens xarxa social, penges les fotografies? De qui? Només teves, dels teus 

amics, de la teva família?  

- Què en penses sobre fer públiques les teves fotografies? Creus que pot tenir 

conseqüències en un futur? 

*Intentar sempre que argumentin les seves respostes. 

 

Proposta 2. Mostrar als infants la resta d’autoretrats: pintures, dibuixos, 

escultures i fotografies. Podeu utilitzar la pàgina web: L’ART DEL SEGLE XX A 

L’ESCOLA. 

http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/index.htm 

A partir d’aquestes obres es potenciarà la reflexió sobre què veuen i què els suggereix, 

fent preguntes del tipus, primera aproximació a l’obra d’Art: 

 

- Què veus? 

- És un retrat o un autoretrat? 

- Com es diu el personatge retratat? I l’artista? En quin any va fer el retrat?  

- Qui penses que era aquesta persona? 

- Pots fer una descripció física?  

- Si es veuen elements, quina creus que era la seva professió? 

- Fixa’t amb el que envolta al retrat. A on penses que estava el personatge mentre 

el retrataven? 

- Quin creus que és el seu estat d’ànim? 

- Podries inventar-te una història sobre aquest personatge? Un pot iniciar la 

història i els altres aniran seguint. 

- Podries trobar més informació d’aquest personatge? A on? 

- Dels personatges retratats en les obres alguns tenen nom propi, això vol dir que 

ha estat un personatge que ha existit. Es podria fer una recerca documental 

històrica per aconseguir fer una biografia real de la persona. 

- Què em fa sentir aquest retrat? Em recorda a alguna persona coneguda? Per 

què? 

- Identificar la tècnica: dibuix, escultura, pintura fotografia,... 

- Diferenciar si és una pintura realista, figurativa o abstracta. 

http://www.marmoron.com/lartdelseglexxalescola/html/index.htm


 
 

 
 

 

Nota: Si analitzeu les tècniques dels retrats mostrats, la majoria són pintures. Reviseu 

l’any, i es pot parlar de l’època en la qual es va inventar la fotografia, i com ha canviat la 

manera de representar la realitat. Si estan interessats, també es podria parlar de les 

tècniques de reproducció d’abans del segle XIX i després. És possible que ja tinguin 

coneixements sobre el tema. 

 

Proposta 3. Inventem la història d’alguns dels personatges retratats. 

Es pot triar un dels personatges retratats i inventar-se una història en la qual sigui el 

protagonista: es pot fer individual o per grups. Hi ha diferents opcions: cada grup o infant 

tria un personatge diferent o tots el mateix, es pot dibuixar primer la història, escriure-la 

i explicar-la; o al revés, escriure-la, dibuixar-la i explicar-la. 

 

 

Sessió 2. FEM EL RETRAT D’UN COMPANY 
 

Recordar el que es va fer a l’anterior sessió, per tal continuar on ens havíem quedat.  

 

Proposta 1. L’activitat consistirà en realitzar el retrat d’un company amb la tècnica 

del dibuix. Es pot començar explicant la història de l’emperador i la ploma de pollastre2.  

Els infants es col·loquen un davant de l’altre: el retratat i el que retrata. Durant 2 minuts 

un mira i l’altre dibuixa, i es va canviant, fins que s’acabi de dibuixar. 

Material:  

- Paper de dibuix BASIK, 1 per infant i dinamitzador/a 

- Fulls blancs A3 

- Llapis, gomes, maquinetes, llapis de colors, retoladors de colors... (demanar a 

l’escola) 

- Tisores, si s’escau (demanar a l’escola) 

Activitats d’ampliació de la proposta: Fer una caricatura del company retratat 

augmentant o disminuint característiques físiques. Si acaben, es pot pintar el retrat amb 

témperes o dibuixar a un altre company o companya.  

 

 
2 El conte està en un article de la Roser Juanola, per a ensenyar als infants estratègies 
d’observació, imprescindibles per aprendre a dibuixar. Referència bibliogràfica: Juanola, R. 
(1993). El pèl de l'emperador i la ploma del pollastre, o com practicar l'art del dibuix 
realista. Perspectiva escolar, (171), 15. . 
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Sessió 3. ENS RETRATEM: APUNTS AMB TINTA 
 

Recordar el que es va fer a l’anterior sessió, per tal continuar on ens havíem quedat.  

 

Proposta 1. Un infant es posarà de model, dret, cada nen/a triarà la postura, i els 

altres el dibuixaran amb tinta, dibuix ràpid, apunts. Passaran tots els infants i el/la 

dinamitzador/a. Una vegada estiguin tots, es tornarà a fer la mateixa ronda però 

asseguts en una cadira. 

Una vegada acabades les dues rondes, es miraran tots els dibuixos i cada nen triarà un 

que pintarà amb témperes. 

Material:  

- Fulls blancs A3, 10 per infant 

- Tinta negre permanent 

- Pinzells prims per la tinta 

- Gotets de vidre per la tinta i també per les témperes (demanar a l’escola) 

- Témperes: blanc, vermell, groc, blau i negre  

- Pinzells per les témperes (demanar a l’escola) 

 

 

Activitats d’ampliació de la proposta: Poden intercanviar-se dibuixos entre els 

companys i pintar-los. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sessió 4. AUTORETRAT DE COS SENCER 
 

Recordar el que es va fer a l’anterior sessió, per tal continuar on ens havíem quedat.  

Proposta 1. Consistirà en fer-se un autoretrat de cos sencer. La tècnica serà que 

un nen/a s’estiri sobre un paper d’embalar (la mida dependrà de l’alçada del nen/a) i un 

altre company dibuixi el seu contorn/silueta. Després s’intercanviaran els papers, el que 

dibuixava s’estira, i el que estava estirat dibuixa la silueta del seu company. 

Amb retoladors negres, es convidarà als infants que dibuixin els altres elements per 

completar el seu autoretrat: elements de la cara, roba, accessoris... 

Per acabar, es retallarà la figura. Es poden utilitzar retalls de revistes si volen afegir 

accessoris concrets (collage). 

Nota: Guardar els retalls de paper que sobrin. 

Material:  

- Paper d’embalar blanc (1,5m per infant i 2m pel dinamitzador/a) 

- Retoladors negres gruixuts 

- Tisores (demanar a l’escola) 

- Revistes  

Activitats d’ampliació de la proposta: Es pot pintar l’autoretrat amb témperes. 

 

Sessió 5. AFEGIM UNA MALETA... 

Recordar el que es va fer a l’anterior sessió, per tal continuar on ens havíem quedat.  

Proposta 1.  Es recuperen les siluetes i es reflexiona sobre el que han fet els infants, el 

dinamitzador explica que han dibuixat trets físics. I s’explica que les persones també 

tenim trets d’identitat, característiques personals, de caràcter. S’inicia una reflexió sobre 

el tema buscant trets positius, trets negatius i trets que els agradaria tenir. Es poden 

escriure en un paper. 

TRETS POSITIUS TRETS NEGATIUS 
TRETS QUE ELS 

AGRADARIA TENIR 

   

 

 

Després de la conversa, es convida als infants a construir una maleta amb paper DIN-

A3 o paper d’embalar. I se’ls proposa escriure els rètols amb els trets positius i els que 

els agradaria tenir.  
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Nota 1: Si aconseguim revistes, es podria oferir la possibilitat als infants de fer servir 

lletres de la revista per a fer els rètols, fotografies d’objectes que els agradin. 

Nota 2: Abans d’acabar la sessió el/la dinamitzadora explicarà als infants la proposta 

del dia següent: inventaran un paisatge a on col·locaran una fotografia (autoretrat) d’ells. 

S’indica als nens/es que triïn el seu paisatge per decidir la seva postura, I EL/LA 

DINAMITZADOR/A ELS FARÀ UNA FOTOGRAFIA DE COS SENCER. 

Material:  

- Retalls del paper d’embalar 

- Celo transparent 

- Tisores (demanar a l’escola) 

- Revistes 

 

Sessió 6. ENS INVENTEM EL NOSTRE ENTORN 

Recordar el que es va fer a l’anterior sessió, per tal continuar on ens havíem quedat.  

Proposta 1. Se’ls donarà el seu autoretrat fotogràfic de cos sencer i se’ls demanarà que 

s’inventin el paisatge/context/entorn que havien decidit en la sessió anterior: en un paper 

DIN A-3 faran la creació de l’entorn: pintura amb témperes. Una vegada sec el paisatge, 

enganxaran la seva fotografia. 

Material:  

- Paper de dibuix BASIK, 1 per infant i dinamitzador/a 

- Témperes: blanc, vermell, groc, blau i negre  

- Gotets de vidre per les témperes (demanar a l’escola) 

- Pinzells per les témperes (demanar a l’escola) 

- Pega per enganxar la fotografia (demanar a l’escola) 

Proposta 2. Es convida als infants a dibuixar amb retolador negre (permanent) sobre 

acetat altres persones amb les que els agradaria compartir el paisatge que han dibuixat. 

L’infant posarà l’acetat a sobre del seu dibuix/paisatge/autoretrat i dibuixarà la resta de 

persones (amics, familiars, mascotes...) amb retolador negre. 

Material:  

- Acetat A3  

- Retoladors negres permanents 

 

 

 



 
 

 
 

ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ. AUTORETRAT AUDIOVISUAL 

Es farà una presentació-recordatori de tot el que hem treballat durant les sessions 

anteriors; què hem après? 

Cada persona haurà de portar al centre objectes amb els que sentin certa identificació i 

els anirà guardant en un contenidor que també podrà personalitzar. Els objectes podrien 

ser: 

- Objecte personal 

- La fotografia de la tauleta de nit 

- Altres fotografies que els agradin 

- La música preferida 

- Una música que els provoqui alegria, tristor, reflexió... 

- Objectes que els portin records 

- Un dels llibres que més els hagi agradat 

- Els mitjons preferits 

- La tassa de l’esmorzar 

- Altres objectes que siguin importants i significatius per a cada infant 

Es proposa la realització d’un autoretrat audiovisual individual a partir de la presentació 

dels objectes significatius de cada persona.  

En el moment de la filmació individual, cada persona anirà presentant cadascun dels 

objectes que ha anat portant i que són significatius per a ell, d’aquesta manera farà una 

narrativa-autobiogràfica audiovisual. La filmació podrà fer-la la dinamitzadora o un altre 

infant.  

 

Exposició 
L’exposició de les obres és l’element de tancament de tot procés de creació artística. 

Mostrar l’obra a la resta de persones fa que el resultat del procés de creació artística –

considerat fins a aquest moment expressió personal – passi a ser comunicació fora dels 

límits físics del taller; l’obra s’exhibeix per a que els altres siguin els receptors, la 

percebin i s’emocionin amb ella.  

 

L’exposició de les obres és el pont entre els participants en el projecte i la resta de 

persones. 
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