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Hem vist que moltes cases 
modernistes tenien uns vitralls 
molt macos.  
En mirarem uns quants més i 
després veurem com podem fer un 
vitrall. 
Els vitralls es fan amb vidres de 
colors o vidres pintats amb 
pintura de vidre. Els trossos de 
vidre s’ajunten amb tires de 
metall, principalment plom fos.  

Detall de Les dames de 
Cerdanyola. 
Cerdanyola del Vallés  



Les dames de Cerdanyola. Cerdanyola del Vallés.  



Detalls de Les dames de 
Cerdanyola. Cerdanyola del 

Vallés. 



Detall de Les dames de 
Cerdanyola. Cerdanyola del 
Vallés. 



Vidriera del Museu d’Art de Cerdanyola del Vallés. 



Detall de la vidriera del Museu del modernisme català, 
barcelona. 



Vitrall de la casa lleó i moré. 



Detall del vitrall de la casa lleó i moré. 



Detalls  del vitrall de la casa lleó 
i moré. 



Vitrall del museu d’art de cerdanyola del vallés. 



Vitrall del museu 
d’art de cerdanyola 

del vallés. 



vitralls de la casa lleó i 
moré. 

vitralls de can 
Domènech. 

Museu d’art de 
Cerdanyola del 

vallés. 



Detall  d’un vitrall de la casa lleó i moré. 



Detall  de dos 
vitralls. 



Vitrall del santuari de Nostra senyora de la misericordia, canet de 
Mar. 

 



Vitrall del santuari de Nostra senyora de la misericordia, canet de Mar. 
 



Vitrall noucentista de Manuel Raspall. La Garriga. 



Vitrall de la 
casa Navàs, 
Reus. 



vitralls de la casa Navàs, Reus. 



Vitrall museu del modernisme català. Barcelona 



Vitrall de Tyffany. 



Vitrall floral. Museu del Modernisme Català de Barcelona. 



Vitrall de Joaquim Mir. Museu del modernisme català. 
barcelona. 



Vitrall de la casa Garriga Nogués. Barcelona . 



Detall d’un vitrall de la casa 
Garriga Nogués. Barcelona . 



Vitrall del sostre del Palau de la Música Catalana. Barcelona 



Detall del vitrall del sostre 
del Palau de la Música 
Catalana. Barcelona 



Detall vitralls de la casa Batlló. 



vitralls de la cripta gaudí. 



vitralls de la cripta gaudí. 



Vitrall del santuari de la 
Mare de Déu de Motserrat. 



Vitralls al monestir de 
Motserrat. 



Detall d’un vitrall. 



vitrall de Joaquim Mir. 



Després d’haver vist tots aquests 
vitralls, farem el nostre. 
  
El podem fer de manera tan 
individual com col·lectiva.  
Una o més finestres de la nostra 
classe pot servir per fer el vitrall 
col·lectiu.  
  
Primer cada alumne pot fer un 
dibuix del vitrall que li 
agradaria fer: un peix o peixos, 
estrelles, núvols i ocells, flors o 
altres temes que ens agradin 
(fulles a la tardor, formes 
geomètriques...). 
	  	  



El dibuix el farem pensant en el vitrall. Farem que ocupi la 
major part del foli, el resseguirem en negre i el pintarem amb 
colors vius i plans. Es por fer amb retoladors gruixuts o 
ceres gruixudes. 
  
Una vegada tinguem el dibuix, el reproduirem sobre una 
cartolina negra o de color fosc. Amb unes tisores o punxó 
retallarem el dibuix. El forat que quedi el taparem amb 
paper de cel·lofana del color que ens sembli millor.  
  
Una vegada tinguem el vitrall individual, el podem 
col·locar en una finestra com un mosaic. O bé podem pensar 
entre tots un tema per fer un vitrall col·lectiu.  



MATERIAL: 
  
Paper de dibuix A4, retoladors o 
ceres gruixudes. 
  
Cartolina o cartró de color fosc 
(format A4 o A3) 
  
Paper de cel·lofana de diferents 
colors. 
  
Cola.  
Tisores o punxó. 

Taller de vitralls al 
blog Un polsim de 
sal. 



Taller de vitralls al blog Un polsim 
de sal. 



A PARTIR de 
PRIMÀRIA en lloc de 
paper de cel·lofana o 
com a complement es 
pot fer servir plàstic 
transparent pintat 
amb pintura de 
bombeta. No és gens 
cara i dura molt. Heu 
de tenir en compte 
però que hem de fer 
servir alcohol com a 
dissolvent. 

Taller de vitralls al blog Un 
polsim de sal. 



A PARTIR D’ESO I BARXILLERAT 
podeu fer servir pintura de vidre 
per pintar un vitrall en una de 
les finestres de la classe del 
passadís o del vestíbul o per 
pintar un vidre o vidres 
independents.  
També es pot buscar vidres de 
colors, aprendre a tallar-los per 
composar un vitrall amb els 
trossos.  



O bé fer un grafitti  com si fos un vitrall. 
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