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      Este projecte de treball va ser proposat per a un grup
d'alumnes d'Educació infantil, de 3,4 i 5 anys de l'aulari de
Benavites, pertanyent al CRA de Benavites-Quart.

      Tot va sorgir a partir de l'interés que els alumnes d'Educació
Infantil començaren a familiaritzar-se amb distintes tècniques
plàstiques,  ja que en estes edats són un recurs molt valuós i
important, i igualment conegueren un famós pintor espanyol.

      Es va triar a JOAN MIRÓ per la seua senzillesa, colorit i per la
gran varietat de tècniques que inclou en la seua obra.

Es va triar a JOAN MIRÓ per la
seua senzillesa, colorit i per la
gran varietat de tècniques que
inclou en la seua obra.

      Com en tot projecte de treball que es precie se'n van anar
donant els passos precisos per a introduir-nos en el tema,
desenvolupar-ho i arribar a un final amb què tots ens trobem
satisfets.



      Es van marcar uns objectius i uns continguts basats en el
Currículum de l'Educació Infantil i que queden implícits al llarg del
procés seguit i que a continuació pas a detallar:

      Per a la celebració del Carnestoltes el cicle d'Eucación Infantil
del CRA Benavites-Quart hem decidit disfressar-nos de quadre de
Miró.

      Davant de la pregunta Qui és Joan Miró?, els alumnes responien
que no havien escoltat mai parlar d'este senyor.

      Se'ls va plantejar un altre interrogant, Com podem descobrir
qui era Joan Miró?, alguns alumnes van respondre que podíem
buscar la informació en Internet i altres van dir que es podia
buscar en els llibres de la biblioteca. A continuació vam anar a
l'aula d'ordinadors i busquem informació sobre Joan Miró. Al
descobrir que era un pintor vam tornar a plantejar-nos un altre
interrogant, en esta ocasió, quin tipus de feina  feien els pintors i
anarem arreplegant totes les idees prèvies dels alumnes; és a dir
tot el que ells sabien sobre els pintors.

      Cada alumne va exposar la seua opinió al projecte i ho vam anar
plasmant per escrit a partir d'ací es va suscitar el seu interés i les
ganes de saber més sobre això, per la qual cosa entre tots
elaboràrem un llistat en què incloem tot allò que ens interessava
descobrir sobre el tema proposat.

      Decidírem que la forma d'obtindre resposta a tots els nostres
interrogants era:
· Buscar en llibres, diccionaris …
· Preguntar a les famílies i a altres persones de l'entorn.
· Buscar en internet.



      Acordem escriure una nota per a demanar informació a les
famílies, una altra a una persona del cefire i una altra a Mario, que
és un veí del poble i què li agrada pintar.

      A partir d'ací, comencem a buscar respostes a les pregunten
que ens havíem plantejat i a elaborar el mapa conceptual.

      Una vegada conegudes totes les inquietuds dels alumnes vam
proposar una sèrie d'objectius, continguts i activitats que són els
següents:

OBJECTIUS
· Repassar les expressions de gust, comparació i descripció.
· Fomentar-la sensibilitat artística dels alumnes i l'apreciació de

la pintura.
· Familiaritzar-se amb l'obra artística de Joan Miró.
· Valorar la capacitat dels alumnes per a produir treballs artístics.
· Participar en l'elaboració de la disfressa.
· Disfrutar i participar en les tradicions populars: desfilada de

Carnestoltes.

CONTINGUTS

· Mirem i observem
· Aspectes més rellevants de la seua vida.
· La seua obra:

- El color.
- Les formes.

· Copiem va mirar.
· Producció de quadres.
· la disfressa de Carnestoltes.
· Mapa conceptual.



ACTIVITATS

· Fer el mapa conceptual.
· Que sabem.
· Que volem saber.
· Buscar en el diccionari les paraules: quadre i pintor.
· Quan vam fer l'assemblea per a elaborar el llistat de tot allò

que sabíem i el que volíem saber, un xiquet va dir que Mario
pintava quadros i decidim que vinguera a comptar-nos com ell
pintava els seus quadros, que materials utilitzava, que temes
pintava i que ens ensenyara a pintar un quadro.

Escrivim una carta a Mario per a invitar-ho a vindre a classe a
comptar-nos tot açò.
Vingué Mario i ens va explicar diverses tècniques de pintura i
ens    va parlar dels materials que s'utilitzaven. També ens va
ensenyar a fer un dibuix a partir d'un element geomètric: punt ,
ratlla, quadrat, cercle…

Vingué Mario i ens va explicar
diverses tècniques de pintura
i ens    va parlar dels
materials que s'utilitzaven.
També ens va ensenyar a fer
un dibuix a partir d'un
element geomètric: punt ,
ratlla, quadrat, cercle…

· Cada alumne va fer la seua pròpia composició pictòrica.
· Treballar les eines del pintor i fer un taller de mescles de

colors.



· Buscar informació de pintors famosos i veure alguns dels
seus quadres mes famosos.

· Mural de Joan Miró: Qui era, on va nàixer, la seua biografia,
quadres que va pintar, tècniques que va utilitzar per a pintar
els seus quadres. La seua obra:

                        - El color: negre, roig, blau, groc i verd.
                        - Les formes:
                              *figura humana:  els ulls…
                              *L'univers: estreles, llunes …
                              *El volum: escultures.
· Fer en classe el museu de Joan Miró amb làmines dels seus

quadres.

· Carta per a invitar
Vicent que vinga a
explicar-nos com
treballava Joan Miró
l'Univers.

· Visita de Vicent per
a explicar-nos com
Joan Miró a partir
d'un motiu de
l'univers (estrela,
sol, lluna…) creava
quadros.

· Cada alumne crea la seua
pròpia composició de
l'univers, tenint com a
model a Miró.



· Entre tots els alumnes fer
una composició pictòrica al
pur estil de Miró.

· Elaboració de la disfressa.
               - Materials que necessitarem.
               - Dibuixar la disfressa.
               - Pintar els motius de la disfressa i retallar-los.

· Participar en la festa de
Carnestoltes.



· Que hem aprés.
· Cada xiquet realitzarà un dossier del projecte.

      
      Com s'ha pogut observar al llarg del desarrorrollo d'este
projecte s'ha utilitzat una metodológia motivadora, activa i
participativa: els xiquets eren els protagonistes dels seus
aprenentatges.

      La realització d'activitats individuals i col·lectives ha contribuït
a dur a terme una ensenyança adaptada al ritme individual d'alumne
i apuntales de potenciar la col·laboració, cooperació, i intercanvi
d'opinions per a aconseguir un fi comú.

      Finalment, he de dir que s'ha avaluat tot el procés
d'ensenyança-aprenentatge. Fonamentalment s'ha utilitzat
l'observació directa de totes les activitats realitzades.

      Ha sigut una experiència inoblidables a partir de la qual els
xiquets desenvolupen la seua creativitat, la seua autonomia i el seu
interés per conéixer coses noves. 

      Un aspecte a destacar és la col·laboració de les famílies,
sempre que se les va necessitar, ja que sense elles no haguera
pogut dur-se a terme algunes de les propostes, com ara l'aportació
de llibres i materials a l'aula, ajuda en la confecció de la disfressa,
etc.

      A coninuació s'adjunta el dossier del treball que cada xiquet es
porte al finalitzar el projecte de treball.
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      NOM:______________________________________

    DATA:_____________________________________

         AHIR VINGUÉ ____________    QUE ES ___________________ I ENS   VA ENSENYAR :
     
         -   _________________________                                  DIBUIX

         -   _________________________

         -   _________________________

         -   _________________________

         -   _________________________

         -   _________________________

                                                                                                  -         -     



    NOM: __________________________

   DATA:  _________________________

                                    BUSQUEM AL DICCIONARI

             PINTOR:   _______________________________________________________
      
             ____________________________________________________________________

             ____________________________________________________________________

             
             
             QUADRE:   _______________________________________________________
      
             ____________________________________________________________________

             ____________________________________________________________________

                                                            



     NOM:   _______________________________

     DATA:   ______________________________

                                                               QUE SABEM :   

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________
               
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________
               
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

                                                           



   

     NOM:   _______________________________

     DATA:   ______________________________

                                                               QUE VOLEM SABER   
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________
               
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________
               
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               



  NOM: __________________________

   DATA:  _________________________

            EINES DEL PINTOR:

                -   _________________________                                    

                -   _________________________

                -  _________________________

                -  _________________________



     NOM: __________________________

     DATA:  ________________________

                                            QUADRES DE JOAN MIRÓ     
                                                        -      -



     
     NOM:   _______________________________

     DATA:   ______________________________

                                                               QUE HEM APRÉS    

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________
               
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________
               
               - __________________________________________________________________

               - __________________________________________________________________

- -



   NOM:__________________________

   DATA:_________________________

FES UN QUADRE



   NOM: __________________________

   DATA:  ________________________

                 MATERIALS PER A FER LA  DISFRESSA :

§ _____________________________

§ _____________________________

§ _____________________________

§ _____________________________

                                                                                                            



               

     NOM :______________________________



 NOM: __________________________

 DATA:  ________________________

               QUADRES QUE VA PINTAR JOAN MIRÓ :

§ ______________________________________________________________

§ ______________________________________________________________

§ ______________________________________________________________

§ ______________________________________________________________

§ ______________________________________________________________

§ ______________________________________________________________

§ ______________________________________________________________



      

  NOM: __________________________

   DATA:  ________________________
  

 JOAN MIRÓ VA NAIXER A ________________
   
 
   L’ANY ____________   
  
   ERA ________________  I  ________________          
   

   VA VIURE A ___________ I  A ______________  

                                                  



                                                                                                    

   NOM:__________________________

   DATA:_________________________

FES UN QUADRE A L’ESTIL DE MIRÓ



   NOM:_________________________
  
   DATA:________________________

PINTA EL QUADRE DE MIRÓ


