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A en Rafael li 
agradava molt mirar el 
cel. Els núvols el 
tenien fascinat. No 
parava de fer 
preguntes.

Rafael a Barcelona i poc abans del seu 
matrimoni."
De llibre Une vie de tramontane  de Núria 
Delétra-Carreras i Patxot



Per què a vegades són prims com cabells 
despentinats i altres són gruixuts com muntanyes?



Per què a vegades són alts i arrugats i altres 
estirats i pentinats?



Per què no són 
sempre blancs 
sinó de colors 
tan variats?



Per què a vegades són 
tan petits i d’altres tan 

gegants?



Per què a 
vegades plou i 

a vegades 
cauen llamps?



Per què a 
vegades surt  un 

arc de Sant 
Martí o fins i tot 
en surten dos?



PER QUÈ SÓN TAN CANVIANTS, ELS NÚVOLS?



I PER QUÈ TENEN UNS NOMS TAN ESTRANYS?

CUMULUS
(piló en llatí)

STRATUS
(capa en llatí)

CIRRUS
(cabells en llatí)



I quan el núvol 
porta pluja hi 

afegim la 
paraula 

NIMBUS (que 
en llatí vol dir 

pluja)

CUMULONIMBUS



CLASSIFICACIÓ DELS NÚVOLS SEGONS LA 
FORMA I L’ALTITUD



De gran, en Rafael 
Patxot va fer venir 
científics de tot el 
món a Barcelona 
per fer un llibre 
sobre els núvols.



Feien la foto, 
després feien el 
dibuix i escrivien el 
nom del núvol i 
explicaven com era. 

Pàgina de l’Atles internacional dels 
núvols.



Miraven de dibuixar 
el contorn del núvol 
tal com el veien.

Foto i dibuix de l’Atles internacional dels núvols



Foto i dibuix de l’Atles internacional dels núvols.

Quins núvols i quin 
dibuix! Què semblen 
aquest núvol i 
aquest dibuix?



Foto i dibuix de l’Atles internacional dels núvols.

I aquests, què semblen?



 I aquests? Foto i dibuix de l’Atles internacional dels núvols.



PODEM DIBUIXAR NÚVOLS BEN DIFERENTS
O 

TAMBÉ ELS PODEM PINTAR



Parc de Vivenhoe, John Constable (1776-1837)


Al pintor John Constable li agradava molt pintar 
núvols.



Estudi dels 
núvols, 

pintura a l’oli 
de John 

Constable 
(1776-1837)

Va pintar 
núvols 

clars 
amb 

ocells



Estudi dels 
núvols, pintura a 

l’oli de John 
Constable 

(1776-1837)

Núvols negres de tempesta.



Estudi dels 
núvols, pintura a 

l’oli de John 
Constable 

(1776-1837)

Núvols 
de colors 
quan es 

pon el 
sol.



Núvols que el vent escampa.

Estudi dels núvols, pintura a l’oli de John Constable (1776-1837)



Vincent van Gogh va pintar núvols recargolats.

Camp de blat 
amb xiprers, 
pintura a l’oli de 
Vincent van 
Gogh (1889)



Núvols 
d’estiu, pintura 
a l’oli d’Emil 
Nolde 
(1867-1956)

Emil 
Nolde va 
pintar 
núvols 
d’estiu 
sobre el 
mar.



L’imperi de les llums, René Magritte (1898-1967)

René 
Magritte  
va pintar 
un cel 
de dia 
mentre 
que a la 
ciutat ja 
es feia 
de nit!



I després va pintar un 
ocell que s’emporta el 
cel de dia per deixar 
pas als estels que 
brillen en la nit.

L’entrada en escena, René 
Magritte (1898-1967)



ELS ESTELS



El  telescopi equatorial de l’Observatori de 
Sant Feliu de Guíxols, a finals del segle 
XIX. Extret de la biografia de Joaquim 
Maluquer 	  

En Rafael veia els 
estels i els planetes 
de molt a prop amb 
el seu telescopi. Volia 
saber com n’estaven 
de lluny de la Terra.



Estels, planetes i galàxies vistos per un telescopi.



El nostre sistema solar.
Sabeu el nom de tots els planetes?



Una galàxia vista de molt a prop.
Sabeu què és una galàxia i com es diu la nostra?





Una 
nebulosa 
en forma 
de 
papallona. 

Sabeu què 
és una 
nebulosa?



s	  

La nit estelada, Vincent van Gogh (1853-1890)

Van Gogh va pintar els estels i les galàxies.



Nit estrellada 
sobre el 
Roine, 
Vincent van 
Gogh 
(1853-1890)

I una nit estrellada sobre el riu on s’hi reconeix l’Óssa Major.  
La veieu?



El pintor Joan Miró va 
pintar personatges i 
estels en la nit. 

Joan Miró (1893-1983)



Joan Miró (1893-1983)



Joan Miró (1893-1983)



Alexander Calder (1898-1976)

Alexander Calder va 
pintar la lluna i el sol 
com si fossin 
personatges. També 
va pintar planetes i 
galàxies



Alexander Calder (1898-1976)



Alexander Calder (1898-1976)



Icar, Collage d’Henri Matisse (1869-1954)

I Henri Matisse va 
retallar aquestes 
estrelles i aquesta 
figura que sembla que 
balla amb elles, el seu 
cor vermell encès 
d’amor per l’univers, 
com el cor d’en Rafael 
Patxot!



Ara us toca a vosaltres fer els 
vostres núvols i el vostre cel 
estrellat i mentre ho feu 
podeu cantar cançons sobre 
el temps, segur que en 
sabeu unes quantes!
I de dites sobre el temps, 
quantes en sabeu?



EN UN POWER POINT ANNEX HI TROBAREU 
DIFERENTS PROPOSTES PER AL TALLER DE 
PLÀSTICA.


