Activitat: Mural d’una masia catalana. Proposta de Verònica Gutiérrez.

Aquesta activitat consisteix en realitzar un mural on hi dibuixarem una masia catalana amb
tots els seus elements. Aquest mural romandrà exposat a classe o al passadís.

Objectius:

•

Treballar en equip realitzant el mural.

•

Respectar el torn dels companys quan treballen el mural.

•

Crear un element comú per a tota la classe.

•

Fomentar la participació activa de tots els infants.

Metodologia:

Un cop explicades les parts d’una masia i assenyalat quines coses són essencials dins una
masia, demanarem als nens que facin un mural tots junts amb l’ajuda del mestre.

El mural consistirà en una masia catalana amb un fons de conreu i muntanyes on els nens
hauran de dibuixar les estances interiors de la masia, els animal que hi trobem a una masia, un
hort amb enciams o tomàquets,etc.

La part del mural que correspon a la masia anirà reforçada amb un cartró dividit en dos
seccions: una per reforçar la part del darrera de la masia i una altra per fer de façana de la
masia. D’aquesta manera obtenim una perspectiva doble de la masia. El cartró que farà de
façana portarà uns forats que farà l’educador per fer de finestres i porta d’entrada a la masia.
Això farà més real el dibuix.

Tant la part de la masia com la zona de conreu les farem amb tècniques plàstiques
específiques per donar textura i relleu al mural i per tant fer-lo més real.

Recursos materials:

Paper d’embalar
Pintures
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Colors
Folis blancs
Cola de barra
Guixos de colors
Esponges per pintar
Cotons per fer textures
Paper “pinotxo” de colors
Cartró per la base i façana de la masia catalana
Talls de roba per fer cortines a les finestres i roba als personatges que hi dibuixem
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