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-  Dibuixant només el contorn com en l’Atles internacional 

dels núvols. Ho podem fer a partir d’una fotografia o bé 
sortint a fora i dibuixant el contorn dels núvols que 
veiem. Si comparem els resultats, veurem que no hi ha 
dos dibuixos iguals!


-  Fent també el volum. Amb llapis, pastels, ceres, 

pintures... o amb diferents materials de reciclatge.




PODEM DIBUIXAR NÚVOLS DE 
MOLTES MANERES:


ELS NÚVOLS





-  Podem dibuixar el contorn amb llapis, però si després  

volem posar-hi color per dins, serà millor que fem servir 
cera negra o retolador permanent. Així el podrem pintar 
amb guixos, ceres, pintura acrílica, aquarel·la o aiguada 
sense que el contorn s’esborri. 







DIBUIXEM EL CONTORNELS NÚVOLS



DIBUIXEM EL CONTORN


-  Podem practicar tres tipus de traç diferent seguint els 

tres tipus de núvols bàsics: la forma tancada dels 
cumulus, les ratlles superposades dels stratus i les línies 
fines ondulades o arrissades dels cirrus.  


-  Podem fer moltes variacions de cadascun d’ells a partir 

de fotos o dibuixant del natural.





ELS NÚVOLS
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RETALLEM EL CONTORN 
DELS NÚVOLS



Ø Dibuixem i retallem diferents formes de núvols.


Després els pintem amb ceres, pintures, papers de 
colors, plastilina… Els podem guardar per fer un 
collage o mòbil del temps.

Podem retallar el contorn dels núvols esquinçant 
directament paper de seda o altres tipus de paper (de 
diaris, revistes….)

   





ELS NÚVOLS



Ø  Amb llapis o retolador podem fer el volum fent puntets 
més junts o més separats per marcar les parts més 
fosques i les més clares. O bé amb grafits tous aprenent 
a difuminar, o amb carbonet i esborrant amb goma per 
destacar les parts més clares. O amb retoladors de 
punta fina traçant ratlletes per suggerir el volum.

Ø  Podem fer servir cotó fluix – que podem tenyir 
prèviament – o diferents materials de reciclatge (papers, 
plàstics, robes...).



FEM EL VOLUMELS NÚVOLS



Diferents maneres de fer el 
volum.



Núvols de cotó fluix



REPRESENTEM 
ELS FENÒMENS 

METEOROLÒGICS: 
PLUJA, VENT, 

LLAMPS, ARC DE 
SANT MARTÍ...



Ø  PLUJA:  

-  Podem fer pluja de moltes 
maneres: fent puntets, ratlletes, 
rodones, llàgrimes...

-  Les podem fer amb llapis, pastels, 
ceres, pintures... O amb tires de 
cartolina o diferents materials de 
reciclatge, (palletes de colors, 
escuradents, fils...).






Gent buscant 
refugi.
Gravat d’Ando  
Hiroshigue 
(1797-1858)



Gravat d’Ando  Hiroshigue (1797-1858) i la còpia a l’oli que va fer Vincent van Gogh.



Interpretant les gotes 
d’aigua.



La fotografia ens mostra la irregularitat i diversitat de les 
gotes d’aigua. Podem mirar de dibuixar el que veiem per la 
finestra en un dia de pluja.



O bé intentar dibuixar les gotes d’aigua en el vidre.



Ø  EL VENT:  

Un element invisible que 
només es pot representar a 
través de com afecta els 
objectes al seu pas. Com en 
aquesta vinyeta de Tintín. 


Vinyeta d’un Tintín.



Estudi dels núvols, de John 
Constable.

Joan Miró

Diferents maneres de 
visualitzar el vent: a través del 
objecte com Miró o amb 
pinzellades soltes com 
Constable, segurament fent 
servir un pinzell dur sobre la 
superfície del quadre ja seca. 



Ø  LLAMPS:

-  Dibuixats, pintats o 
retallats, podem jugar 
amb les varietats de 
formes en zig-zag.  I 
amb la infinita varietat de 
formes ramificades dels 
llamps captats en 
fotografia.








Jugant amb el traç lliure i nerviós!
Amb llapis blanc, cera blanca o pintura sobre cartolina 
negra. O cobrint un foli blanc amb cera negra i després 
rascant amb un escuradents o estri amb punxa.









Ø  ARC DE SANT MARTÍ:

-  Aprenem l’ordre de 
successió dels colors de 
l’arc de Sant Martí. I el 
perquè d’aquest ordre. 
(el disc de Newton i la 
descomposició del blanc 
en els 7 colors).

-  Després podem practicar 
les barreges de color a 
partir dels tres colors 
primaris.





Els tres colors primaris (vermell, 
groc, blau), els secundaris o 
complementaris (taronja, verd, 
lila) i els terciaris.

El disc de Newton. Si el fem 
girar de pressa el color que 

veurem serà el blanc.  



Amb els colors 
terciaris podem 
aconseguir uns 
grisos molt 
lluminosos per fer 
núvols i uns tons 
apagats per fer 
paisatges ennuvolats 
o plujosos. 

Roda de colors terciaris i roda de J. Itten.



A més, podem fer arcs 
de Sant Martí amb 
molts materials 
diferents.



ELS ESTELS



ELS ESTELS

HI HA DUES MANERES 
BÀSIQUES DE FER ESTELS: 

Ø De manera regular o 

geomètrica: 
-  Traçant línies rectes a partir d’un 

puntet com a centre.
-  Fent dos triangles superposats.
-  Aprenent diferents models 

geomètrics.

Ø De manera irregular o orgànica, 
traçant els raigs o puntes de 
manera lliure com hem vist fer 
en alguns pintors.






COM VINCENT VAN 
GOGH



COM JOAN MIRÓ



O COM 
ALEXANDER 

CALDER



O COM HENRI MATISSE



ELS ESTELS

Podem fer estrelles dibuixant, 
pintant, retallant, amb plastilina...
Amb plastilina l’estrella es pot fer 
fent xurros prims o bé fent 
primer una boleta per després, 
una vegada enganxada en el 
paper o cartolina, fer-li sortir les 
puntes cap enfora.



ESTRELLES AMB XURROS O BOLETES DE PLASTILINA



ESTRELLES FETES AMB TIRES O TRIANGLES DE 
CARTOLINA



“GRATATGE” AMB CERES

Una tècnica molt agraïda per 
fer un cel estrellat, es la del 
“gratatge” amb ceres: es 
cobreix el cel o tot el full 
amb ceres de diferents 
colors sense deixar cap 
espai en blanc. Després es 
cobreix enterament amb 
cera negra i seguidament 
amb un escuradents o altre 
element punxant es dibuixen 
les estrelles, el sol, la lluna...



RESUM DELS 
DIFERENTS MODELS 
QUE HEM VIST. 



DIFERENTS MODELS GEOMÈTRICS





A més dels estels podem 
incorporar els altres 
cossos celestes, treballar 
a partir de l’espiral o les 
formes irregulars de les 
nebuloses i supernoves.



Ø  LA PERSPECTIVA:

Per últim, podem introduir els principis 
elementals de perspectiva per fer el 
nostre paisatge estrellat o ennuvolat. 





FEM UN MÒBIL DEL TEMPS:


Amb diferents materials com 
cartolina, cartró, plastilina, fang, 
diversos materials de reciclatge 
(taps de plàstic, suro, teixits...) 
podem fer núvols, pluja, planetes, 
estrelles, sol i lluna i fer un mòbil 
del temps.



FEM UN ÀLBUM DEL TEMPS


Anotem cada dia el temps que 
fa. Si tenim un pluviòmetre i un 
anemòmetre podrem anotar 
amb precisió la pluja que cau i la 
velocitat del vent com feia Rafael 
Patxot. 
Dibuixem els signes gràfics, 
triem els que més en agradin i 
confeccionem l’àlbum fent les 
tapes entre tots.



LÀMINES PER DIBUIXAR O 
PINTAR UN CEL 

ESTRELLAT I ENNUVOLAT. 


Podeu imprimir unes 
d’aquestes làmines de la 
badia de Sant Feliu que en 
Rafael Patxot tant va 
estimar per pintar-hi o 
dibuixar-hi un cel ple de 
núvols i estrelles. 











                      


                                
                     QUÈ TREBALLEM:




Ø  El traç lliure.
Ø  El traç controlat.
Ø Diferents maneres de fer un volum.
Ø Observar el nostre entorn (núvols, estels...) i prendre 

consciència de la diversitat de formes enfront del dibuix 
estereotipat d’un núvol, per exemple. 

Ø  Aprendre a dibuixar del natural.
Ø  Tècniques i estils de representació diversos.
Ø  Principis de perspectiva.
Ø  Fomentar l’observació, la imaginació i la creativitat.



