
Amb fotografies antigues de Ricard Mur i Amadeu Mauri.



Caixa	  de	  suro	  feta	  a	  Sant	  Feliu	  de	  Guíxols	  



Artesania	  del	  suro	  a	  Sant	  Feliu	  de	  Guíxols	  



PROPOSTES	  DE	  PLÀSTICA:	  
	  
	  
MATERIALS:	  
	  	  
-‐Taps	  de	  suro	  de	  tota	  mena	  
-‐Planxes	  de	  suro	  aglomerat	  
-‐Material	  de	  reciclatge:	  cordills,	  cintes,	  escuradents,	  
retalls	  de	  roba,	  cartolines	  (blanques	  i	  de	  colors),	  fils	  
de	  ferro,	  botons,	  pedretes,	  etc...	  
-‐Cola	  blanca	  
-‐Pintura	  plàstica	  
-‐Cúter	  
-‐Punxó	  
	  	  



PROPOSTES	  DE	  TREBALL:	  
	  	  
1.-‐	  ELABORAR	  OBJECTES	  AMB	  TAPS	  DE	  SURO	  (o	  planxes	  
d’aglomerat):	  
	  	  
-‐Arbres	  de	  nadal	  (un	  	  per	  classe	  o	  un	  per	  a	  cada	  alumne,	  
segons	  la	  quantitat	  de	  taps	  de	  què	  es	  disposi)	  
-‐petits	  tions.	  	  
-‐cors	  (per	  la	  classe	  o	  per	  a	  cada	  alumne)	  
-‐posa	  espelmes	  
-‐posa	  gots	  
-‐clauers	  
-‐arracades	  
-‐botons	  
-‐collarets	  
-‐jocs	  
-‐testos,	  làmpades..	  



2.-‐	  FER	  PERSONATGES	  AMB	  TAPS	  DE	  SURO	  I	  ALTRES	  MATERIALS	  
	  
(pintures,	  teles,	  escuradents,	  cordes,	  llanes,	  xinxetes,	  
botons,	  fils	  de	  ferro,	  pedres,	  etc...)	  
	  
3.-‐	  FER	  TAMPONS	  AMB	  ELS	  TAPS	  
	  
(taps,	  cúter,	  cartró,	  tintes	  de	  colors...)	  
	  
4.-‐	  PINTAR	  AMB	  TAPS	  DE	  SURO	  
	  	  
MATERIALS:	  taps	  de	  suro,	  pintura	  plàstica,	  paper	  blanc.	  
	  	  
Tres	  modalitats:	  
	  	  
a)fer	  servir	  els	  diferents	  tons	  dels	  taps	  per	  elaborar	  una	  
composició	  (paisatge,	  retrat...)	  



	  b)fer	  servir	  la	  base	  dels	  taps	  en	  lloc	  d’un	  pinzell	  per	  
pintar.	  Les	  pintures	  puntillistes	  de	  Seurat	  i	  Signac,	  poden	  
ser	  molt	  bona	  font	  de	  inspiració.	  
	  	  
També	  es	  pot	  pintar	  directament	  del	  natural	  (un	  bol	  de	  
fruites,	  un	  retrat	  o	  autoretrat,	  el	  que	  veiem	  per	  la	  
finestra...)amb	  la	  tècnica	  puntillista.	  O	  fer	  composicions	  
abstractes	  jugant	  amb	  contrastos	  de	  colors	  i	  de	  formes,	  a	  
partir	  de	  la	  nostra	  imaginació.	  
	  	  
Per	  a	  Pre-‐escolar	  i	  Cicle	  inicial,	  es	  poden	  proposar	  pintar	  
formes	  senzilles.	  Es	  pot	  dibuixar	  el	  contorn	  de	  les	  formes	  
i	  després	  omplir-‐ho	  de	  rodones	  de	  color.	  O	  bé	  es	  por	  pintar	  
de	  manera	  lliure,	  directament	  amb	  els	  taps	  de	  suro	  com	  a	  
pinzells.	  
	  	  
c)Amb	  un	  cúter	  tallar	  diferents	  formes	  a	  la	  base	  del	  tap	  
(estrelles,	  rodones,	  lletres...)	  i	  fer-‐ho	  servir	  com	  a	  
tampó	  per	  estampar	  sobre	  parer	  o	  sobre	  tela.	  



1.-‐	  ELABORAR	  OBJECTES	  AMB	  TAPS	  DE	  
SURO	  (o	  planxes	  d’aglomerat):	  

































2.-‐	  FER	  PERSONATGES	  AMB	  TAPS	  DE	  
SURO	  I	  ALTRES	  MATERIALS	  















3.-‐	  FER	  TAMPONS	  AMB	  ELS	  TAPS	  







4.-‐	  PINTAR	  AMB	  TAPS	  DE	  SURO	  















































EL	  PUNTILLISME	  
	  

PINTURES	  DE	  GEORGE	  SEURAT	  I	  PAUL	  SIGNAC	  



George	  Seurat.	  Esmorzar	  a	  l’herba.	  









George	  Seurat	  



George	  Seurat	  



George	  Seurat.	  	  



Paul	  Signac	  



Paul	  Signac	  



Paul	  Signac	  



Paul	  Signac	  


