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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 al pati i dibuixant el contorn dels núvols que 
veiem.

-  Fent també el volum. Amb llapis, ceres, pintures... o 
amb diferents materials.




PODEM FER NÚVOLS DE 
MOLTES MANERES:


ELS NÚVOLS





Ø  El mestre traça el contorn i l’alumne l’omple per dins.

-  En un foli o cartolina  A4 blanc o de color blau, dibuixem el contorn 

d’un núvol amb cera negra o retolador permanent.  Després 
l’alumne el pinta amb guixos, ceres, pintura acrílica, aquarel·la o 
aiguada o l’omple enganxant-li trossos de papers o gomets o 
boletes de cotó fluix que prèviament podem tenyir de diferents 
colors. Podem jugar amb diferents mides i  formes de núvols (gran, 
petit, prim, gruixut...).


-   També es pot resseguir el núvol amb xurros prims de plastilina.








DIBUIXEM EL CONTORNELS NÚVOLS



DIBUIXEM EL CONTORN



Ø  L’alumne practica el traç del contorn.

-  En un foli o cartolina A4 blanc o de color blau, dibuixem contorn de 

núvols amb cera negra o retolador permanent i els pintem per dins 
(ceres, guixos, acrílic, aquarel·la, aiguada...). 


-  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. 






ELS NÚVOLS



cumulus

stratus

cirrus





RETALLEM EL CONTORN 
DELS NÚVOLS



Ø  El mestre o l’alumne dibuixa i retalla diferents formes de 

núvols.


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

   





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 o carbonet i esborrant amb goma per destacar 
les parts més clares.

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



FEM EL VOLUMELS NÚVOLS



FEM EL VOLUM



Núvols de cotó fluix



Ø  PLUJA:  

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

-  Les podem fer amb llapis, ceres, pintures... O amb gomets, 
palletes de colors, escuradents, tires de cartolina... 





REPRESENTEM ELS 
FENÒMENS 

METEOROLÒGICS: 
PLUJA, LLAMPS, ARC DE 

SANT MARTÍ...





Podem jugar també amb 
els paraigües, com han 
fet els nens i nenes de 
l’escola Oriol Martorell de 
Barcelona.





Ø  LLAMPS:

-  Dibuixats, pintats o 
retallats, podem jugar amb 
les varietats de formes en 
zig-zag. 








Ø  ARC DE SANT MARTÍ:

-  Aprenem els colors de 
l’arc de Sant Martí i 
l’ordre de successió.

-  Podem fer-lo amb molts 
materials i tècniques 
diferents.





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.  



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.

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



ELS ESTELS Podem fer estrelles dibuixant, 
pintant, retallant, amb plastilina...
El mestre pot dibuixar o retallar 
l’estrella i l’alumne el pinta per 
dins. O és el mateix alumne qui 
dibuixa o retalla l’estrella. 
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, és 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 negre i 
seguidament amb un 
escuradents o un altre 
element punxant es dibuixen 
les estrelles, el sol, la lluna...



RESUM DELS 
DIFERENTS MODELS 
QUE HEM VIST. 



A més dels estels podem 
fer els planetes i les 
galàxies en espiral.



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


Cada dia, en un full de calendari 
que podem confeccionar 
nosaltres mateixos o en un de ja 
fet, anotem el temps que fa: 
pluja, sol, vent...
Dibuixem els símbols (sol, lluna, 
núvol...) i triem els que més ens 
agraden per fer l’àlbum o bé 
cada dia un nen o nena dibuixa 
el símbol corresponent. 
Al final del mes es fan les tapes 
de l'àlbum 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 Omplir una superfície sense desbordar la línia.
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  Fomentar l’observació, la imaginació i la creativitat.



