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Educació Infantil
pàrvuls de 5 anys

L’obra d’Antoni Gaudí
1. Treball previ

1) Expliquem un Conte a la classe: La Júlia es troba un drac, i aquest li mostra fins a dotze obres que Gaudí va construir a Barcelona, sobretot la fascinant casa Batlló.


“El món màgic de Gaudí” de Carles Esteve.
 Editorial Molino, Barcelona, 2002
http://www.apabcn.es/nweb/informatiu/infor-heme-act.asp?num=202&sec=30&ord=2" http://www.apabcn.es/nweb/informatiu/infor-heme-act.asp?num=202&sec=30&ord=2


2) Presentació per part de la mestra de l’obra d’Antoni Gaudí: convé familiaritzar-se amb els elements més característics (línies corbes, cercles, elements de la natura –fulles, troncs, fruites, arbres-, animals –granotes, dracs, sargantanes- trencadís de ceràmica)
Donar notes mínimes i fomentar que els alumnes parlin del què veuen. Aprofitar la seva visió tot preguntant per què? a les seves afirmacions. La seva visió espontània és global, per tant després de la seva opinió cal treballar l’observació dels elements particulars.

Pàgines d’internet amb obres d’Antoni Gaudí per mostrar AMB PISSARRA DIGITAL:
	http://www.gaudiallgaudi.com/CA002.htm" http://www.gaudiallgaudi.com/CA002.htm
	http://www.bcn.es/gaudi2002/index.htm" http://www.bcn.es/gaudi2002/index.htm
	http://www.xtec.es/crp-baixllobregat6/colonia/visita.htm" http://www.xtec.es/crp-baixllobregat6/colonia/visita.htm
	http://www.ctv.es/USERS/ags/GAUDI.htm" http://www.ctv.es/USERS/ags/GAUDI.htm
	http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD" http://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD
	http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1" http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/main.html?idioma=1

Fer tria d’imatges i imprimir-les per muntar un Mural: el material gràfic (que es pot ampliar si es demana col·laboració a les famílies per potenciar la seva implicació) queda a l’abast visual mentre dura tota la tasca referent a Gaudí. S’amplia a mesura que es treballa

3) Treball col·lectiu amb Pissarra Digital i els CDs: 
	CD “Gaudí o el joc de l’arquitecte” (joc en 7 idiomes) de Barcelona Multimèdia.

També es pot accedir des d’aquesta adreça:
http://www6.gencat.net/llengcat/corda/jocgaudi/install-plugin.htm" http://www6.gencat.net/llengcat/corda/jocgaudi/install-plugin.htm
	CD “Gaudi, guia interactiva de sus principales obras”, (en 5 idiomes) de Zeta Multimedia, SA (Barcelona, 1996)

Jocs de tota mena que permeten muntar les obres d’en Gaudí peça a peça, fer combinacions d’estructures, de formes i de colors.
Un cop fet l’acostament col·lectiu als jocs, aquests poden treballar-se al racó de l’ordinador per parelles o bé individualment.

Manipulació dels elements propis i distintius d’en Gaudí.
Acostament individual a cadascuna de les obres (farem una tria per no crear dispersió)
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2. Visita a Barcelona: obres d’en Gaudí
1.- Possibilitat de realitzar un taller sobre la llum a La Pedrera adequat al nivell dels alumnes
http://lapedreraeducacio.org" http://lapedreraeducacio.org Cal fer recerca a: Programa educatiu / Escoles / Aula i visita comentada. 
2- Amb l’autocar passem pel Passeig de Gràcia per tal de veure les façanes de la casa Batlló i la casa Milà “La Pedrera”.
3.- Parada per fer una volta a peu a La Sagrada Família (recerca visual d’animals i fruites, elements que reconeixem dels portals del Naixement i la Passió)
4.- Passeig pel Park Güell (i dinar): visita a la parada de carruatges/ elefant; font del llangardaix; sala de les columnes i mandales del sostre; banc de trencadís i ponts de pedra.
 

3. Treball posterior
(pot fer-se una selecció de les activitats proposades)
1. Copiem d’un model: La Sagrada Família en blanc i negre.
	Copiem amb llapis sobre paper blanc DIN A3: tenim una foto del temple. Podem usar la goma d’esborrar.
Un cop enllestida la còpia: la repassem amb retolador negre

Fem una exposició de les nostres obres al costat de la foto original. 

2. Pintem dracs amb l’ordinador (treball individual)
Programa Paint (o Kid Pix, o Paint Shop Pro):
[treball del concepte regió-frontera= si les formes no són ben tancades la pintura de pot s’escampa per fora de les línies]
	ús del pinzell i del pot de pintura per omplir les formes amb els pots de color
	impressió dels dibuixos per enganxar-los a un mural


3. Inventem una xemeneia de colors
a) dibuixem amb llapis la nostra xemeneia. La pintem de colors
b) la reproduïm amb plastelina


4. Fem la rajola hexagonal del Passeig de Gràcia
Tenim un model original de la rajola: posem el paper a sobre i la raspem amb un plastidecor, així  queden els relleus dibuixats al nostre paper!



