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L 29
OOBSERVAR AMB CONFIANÇA, FER CAS DE LES PERCEPCIONS, 

ESTIMULAR LA CURIOSITAT, DESENVOLUPAR LA CREATIVITAT,
DONAR VIDA ALS OBJECTES I A L’ARQUITECTURA, ACOMPANYAR
ELS VISITANTS...
Aquestes són les directrius que han guiat la realització d'aquesta col·lecció d'activitats que s'endinsen
en el meravellós món de l'Art Nouveau. Aquest manual ofereix només algunes de les innumerables
activitats que es podrien fer inspirant-nos en aquestes obres d'art i d'artesania. Podem estar segurs,
però, que aquests suggeriments serviran de base per INSPIRAR PROFESSORS, GUIES 
I MONITORS DE GRUP fascinats per aquest estil.

Les pàgines han estat dissenyades de manera que ELS OBJECTIUS PRINCIPALS ES
DISTINGEIXIN CLARAMENT. Les etapes han estat concebudes perquè facin de
recordatori, com il·lustracions dels processos que es desenvoluparan, i no només com a simples

receptes. Quan es necessitin idees o referències específiques, les trobareu en les seccions 
anomenades “Ajuda dels especialistes”.

Les 29 ACTIVITATS SUGGERIDES han estat dissenyades i provades per l'associació
Patrimoine à Roulettes, una mostra de les seves iniciatives per augmentar la CONSCIÈNCIA
DEL PATRIMONI CULTURAL entre els alumnes en edat escolar i les famílies.

INTRODUCCIÓ

FITXES D’ACTIVITATS

www.artnouveau-net.eu
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OBJECTIUS
• Afavorir l'observació.

• Desenvolupar la capacitat crítica. 
• Explicar mitjançant preguntes com un objecte 

pot passar de ser considerat anodí i modest a ser vist 
com un testimoni de tota una època.

• Ajudar els alumnes a descobrir les característiques tècniques 
i estilístiques dels objectes de l'Art Nouveau.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

1.1. EXPLORANT LA QÜESTIÓ

ETAPES
Els visitants faran primer totes les preguntes que els vinguin
al cap sobre un objecte d'Art Nouveau que el guia haurà
escollit prèviament.
Posteriorment, provaran de respondre-les.

MATERIAL
– Llista-recordatori de les possibles preguntes a disposició 

del guia.

Ajuda dels especialistes: 81 preguntes sobre un objecte
L'objecte transmet riquesa, complexitat, refinament, fragilitat, força, moviment?
De quants materials està fet l'objecte? Quins són? Són naturals o fabricats?
Quines formes tenen? Hi ha contrast entre els materials?
Són opacs, opalescents, transparents, translúcids? Són suaus, sedosos o rugosos?
Són tous, flexibles o durs? Són brillants o mats?
Són clars o foscos? L'objecte té la seva pròpia olor (de fusta, cera, pintura o perfum, etc.)?
Quins colors trobem en l'objecte? Tots formen part de la mateixa gamma de tonalitats?
Transmeten fredor o calidesa? O un contrast?
En la seva disposició, hi podem detectar un arranjament lògic?
Hi ha equilibri entre la superfície i el color? S'han escollit els materials pels seus colors?
Aquesta combinació de colors, és fàcil de trobar avui dia?
En la mateixa col·lecció, hi trobem exemples d'altres colors i materials?
Quina és la forma geomètrica bàsica de l'objecte? Què evoca la seva silueta?
Quins principis regeixen la composició de l'objecte?
Suggereix un element natural, orgànic i/o geomètric?
És simplificat, accentuat, distorsionat o estilitzat? La seva forma és exclusivament linear?
És simple o complex? Té un disseny sòlid o obert?
Presenta elements amb relleu marcat? Hi ha adequació entre la forma i la decoració?
La decoració, es troba en harmonia o en contrast amb la forma?
Està inspirat per plantes, animals, minerals, elements naturals o geomètrics?
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Us recorda altres civilitzacions? Una altra època? Una altra disciplina artística (pintura, escultura, arquitectura)?
Hi ha algun motiu que es repeteixi en la decoració? Transmet sensació de ritme?
Quins lligams hi ha entre els elements decoratius i els materials utilitzats?
Es dóna una gran importància a la línia?
Quins tipus de línies s'han utilitzat: rectes, corbes, obliqües, sinuoses, trencades, angulars...?
La forma de l'objecte és apropiada per la seva funció? Qui utilitzava aquest objecte? Per a què servia?
És un objecte quotidià? Servia per decorar, engalanar-se, viatjar, treballar, com a peça de roba, per seure, dormir, 
fer llum, menjar, cuinar, netejar, protegir-se, estudiar, entretenir-se...?
En quina habitació l'hauríem trobat? On i en quina posició l'haurien posat?
Com l'haurien fet servir? Com funciona? Té alguna part activa, que funcioni?
Necessitava ser adjuntat o enganxat, suspès, estès, recolzat en una altra cosa?
De quan data l'objecte? Hi ha inscripcions a la seva superfície?
Hi ha alguna signatura, data de fabricació, el nom d'algun estudi, una associació o una fàbrica?
Hi ha algun número de sèrie? Es tracta d'un objecte únic? Com va ser fet? 
Quines van ser les etapes d'aquest procés?
Quines tècniques i habilitats professionals es van necessitar? Encara existeixen? Si no, per què?
Com es podrien aprendre aquestes professions? On es va fabricar aquest objecte?
Encara existeix aquest lloc? Encara realitzen el mateix tipus d'activitat o de productes? Si no, per què?
L'objecte es troba en bon estat de conservació? Es troba danyat en alguns punts?
Està gastat en algunes zones? El van reparar mentre encara l'utilitzaven? Està descolorit?
L'ha restaurat? L'objecte necessita condicions especials de conservació? En aquest cas, quines?
Com va arribar l'objecte al museu? Per què s'exposa?
Quin és el seu número d'inventari? Per a què serveix un número d'inventari?
Quin valor té aquest objecte? L'han robat algun cop?
On podríem trobar informació sobre aquest objecte?
Al museu hi ha altres objectes de tipus similar, amb els mateixos orígens, o fet amb els mateixos materials?
Com hi van arribar o per què? Quina edat tenen el guia, el conservador i els guardes del museu?

OBJECTIUS
• Afavorir l'observació.

• Desenvolupar la capacitat crítica. 
• Explicar mitjançant preguntes com un objecte 

pot passar de ser considerat anodí i modest a ser vist 
com un testimoni de tota una època.

• Ajudar els alumnes a descobrir les característiques tècniques 
i estilístiques dels objectes de l'Art Nouveau.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

1.1. EXPLORANT LA QÜESTIÓ
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1. Treball preparatori per fer la representació inicial d'un gerro:
Els visitants hauran de:

– DIBUIXAR, de la forma més ràpida i espontània possible, la
FORMA D’UN GERRO tal com els vingui al cap.

– Afegir-hi motius florals, vegetals o animals com a DECORACIÓ
(d'acord amb l'ús que s'hagi dit que tindrà el gerro)

– Fer anotacions de la fase de disseny, amb informació del o 
dels materials que s'utilitzaran per fabricar-lo.

2. POSAR EN COMÚ tots els dissenys i veure'n les similituds

ETAPES

OBJECTIUS
• Descobrir les habilitats tècniques 

necessàries per crear l'objecte.
• Conèixer el procés previ d'esbós.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

2.2.VASOS COMUNICANTS



MATERIAL
– Paper 
– Llapis
– Suport per dibuixar 
– El gerro que prèviament haurà escollit el guia
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3. Finalment, MOSTRAR als visitants L’OBJECTE EN QÜESTIÓ,
perquè puguin observar i comparar les imatges inicials amb un gerro del
museu.

Adonar-se de la complexitat de la forma del gerro i/o de la decoració, així com
dels materials utilitzats (per què ha estat triat, les seves aplicacions, etc.) en tres
passos, ajudats pel guia:
– Fer una llista de tots els materials utilitzats, amb les seves característiques
especials (fragilitat, duresa, etc.) i els procediments utilitzats per decorar-los (tal-
lar la pedra, bufar el vidre, fondre el metall, modelatge, etc.)
– Adonar-se de la forma en què s'han ajuntat els materials, o de les diverses maneres d'utilitzar el
mateix material.
– Si fos necessari, proporcionar informació tècnica addicional.

4. Treballar la imatge final:
Demaneu als visitants que facin el disseny final del seu gerro, decorat amb motius florals, vegetals
o animals, i que indiquin el o els materials que han escollit.

OBJECTIUS
• Descobrir les habilitats tècniques 

necessàries per crear l'objecte.
• Conèixer el procés previ d'esbós.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

2.2.VASOS COMUNICANTS



MATERIAL
– Suport per dibuixar
– Paper A-4
– Llapis, maquineta i goma d'esborrar
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ETAPES

OBJECTIUS
• Remarcar les qualitats estètiques 

d'una creació Art Nouveau.
• Posar de manifest la qualitat i la 

complexitat de les línies, independentment 
de la materialitat de l'objecte.

• Assenyalar els contrastos i similituds 
entre les diverses línies.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

3.3.CAP PER AVALL

1. Els alumnes hauran 
d'ESCOLLIR un objecte.

2. Situar-se DAVANT de l'objecte, separant les cames, i mirar-lo CAP PER AVALL
(de manera que es vegi l'objecte al revés).

3. Dibuixar l'objecte tal com el veuen ara, i no com l'havien vist sempre..



MATERIAL
– Una gamma de colors per alumne. 
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1. Repartiu una GAMMA DE COLORS per alumne i demaneu-los que identifiquin els colors
que es troben en un objecte.

2. Un cop hagin comparat i identificat la utilització de colors 
recurrents, hauran de crear LA SEVA PRÒPIA 

PALETA DE COLORS ART NOUVEAU.

3. Aquesta paleta podrà ser comparada amb els colors utilitzats en els objectes del segle XXI.

ETAPES

OBJECTIUS
• Fer una llista de tots els colors 

que trobareu en objectes Art Nouveau.
• Identificar els colors més utilitzats.

• Fer que es fixin en les diferents tonalitats 
i gammes de colors.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

4.4. TONS I MATISOS
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1. Doneu a cada alumne UNA FOTOGRAFIA  
D’UN MOTIU DE DECORACIÓ FLORAL.

Els alumnes hauran de:

2. CALCAR el motiu.

3. Posar de nou paper de calcar damunt del motiu, 
però aquest cop han de CONCENTRAR-SE

NOMÉS EN LES LÍNIES PRINCIPALS
(un estadi del procés de síntesi).

4. Posar de nou paper de calcar damunt el motiu, 
i aquest cop UTILITZAR CORBES PER ACCENTUAR 

ALGUNES LÍNIES O DETALLS
(un estadi del procés d'estilització).

ETAPES

OBJECTIUS
• Explicar el procés d'estilització.

• Mostrar el ventall de formes que caracteritzen l'Art Nouveau 
(línies sinuoses, arabesc, "coup de fouet", etc.)

• Destacar la importància de l'estilització en l'Art Nouveau.
• Mitjançant el dibuix, que els alumnes 

siguin capaços de fer la síntesi i després 
l'estilització d'un element vegetal decoratiu.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

1900 ESTILITZACIONS5.5.



MATERIAL
– Una sèrie de fotografies de motius vegetals (extrets d'anuncis, fotocòpies, etc.)
– Un suport A-4 per dibuixar.
– Llapis.
– Paper de calc.

Ajuda dels especialistes:
“Estilitzar un ésser o un objecte és fer una representació plàstica de les seves línies principals utilitzant la tècnica de l'arabesc,
per obtenir de la seva forma un element decoratiu”.
SOURIAU (E.), Vocabulaire de l'esthétique, Paris, PUF, 1990. 
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5. Doblegar el paper de calc i calcar el motiu per obtenir un disseny 
ESTILITZAT, SIMÈTRIC (DIBUIX-MIRALL)

OBJECTIUS
• Explicar el procés d'estilització.

• Mostrar el ventall de formes que caracteritzen l'Art Nouveau 
(línies sinuoses, arabesc, "coup de fouet", etc.)

• Destacar la importància de l'estilització en l'Art Nouveau.
• Mitjançant el dibuix, que els alumnes 

siguin capaços de fer la síntesi i després 
l'estilització d'un element vegetal decoratiu.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

5.5.1900 ESTILITZACIONS
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1. Observar i dibuixar un objecte, i després PINTAR DE NEGRE
totes les zones no decorades.

2. EMFASITZAR EL BALANÇ ENTRE LES ÀREES 
EN NEGRE I LES DECORADES formades per les línies del motiu.

ETAPES

OBJECTIUS
• Focalitzar l'atenció en l'equilibri 

entre la forma i la decoració.
• Posar de manifest l'equilibri entre 

les àrees buides i les decorades 
formades per les línies del motiu.

• Mostrar l'efecte “d'osmosi” que té lloc 
entre la forma i la decoració.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

6.6.POSITIU / NEGATIU

MATERIAL
– Fotocòpia del dibuix de la forma de l'objecte escollit per l'exercici (els objectes de ceràmica 

i vidre són molt adequats per aquest tipus d'activitat). Els fulls haurien de ser almenys de format A-4.
– Llapis negre
– Suport per dibuixar



MATERIAL
– Plastilina de dos o tres colors diferents, tres porcions per cada alumne.
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1. Caminar al voltant de l'objecte i OBSERVAR-LO 
DES DE TOTS ELS COSTATS. Fixar-se en la 

FORMA GENERAL de l'objecte i en com l'envolta la decoració.

2. Utilitzant plastilina, primer REPRODUIR LA FORMA GENERAL DE 
L’OBJECTE, i després, utilitzant plastilina d'un altre color, 

AFEGIR-HI LA DECORACIÓ.
Assenyaleu que han de recrear el caràcter 

bàsic de la decoració, més que no pas 
fer-ne una rèplica exacta.

ETAPES

OBJECTIUS
• Evidenciar la connexió entre 

la forma i la decoració.
• Mostrar la importància de la corba.

• Crear una síntesi tridimensional 
de l'objecte observat.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

7.7.MANS HÀBILS



MATERIAL
– Càmera digital o Polaroid.
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1. Caminar al voltant de l'objecte i OBSERVAR-LO DES DE TOTS ELS COSTATS.

2. Fixar-se en la manera com la decoració envolta l'objecte.

3. Recrear el moviment del disseny decoratiu utilitzant el propi cos: 
UNA PERSONA DRETA FARÀ D’OBJECTE,

i les altres se situaran al voltant seu per RECREAR EL 
DISSENY DECORATIU.

4. Fer-ne diverses fotografies i comparar els resultats.

ETAPES

OBJECTIUS
• Evidenciar la connexió entre 

la forma i la decoració.
• Mostrar la importància 

de la lleugeresa de la corba.
• Utilitzant el propi cos, 

mostrar com la decoració es desplega 
al voltant de l'objecte.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

8.8.POSTURES



MATERIAL
– Fulls identificatius en quantitat suficient (vegeu la mostra).
– Una guia per identificar espècies vegetals i animals.
– Dibuixos d'anatomia.
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1. Es donarà a cada alumne almenys 
UN OBJECTE PER IDENTIFICAR,

i després n'ompliran el full identificatiu.

2. Posta en comú dels resultats del grup.

3. CONFECCIÓ D’UNA GUIA a disposició dels altres visitants de la col·lecció.

ETAPES

OBJECTIUS
• Identificar les dades i constatar els orígens d'un objecte.

• Mostrar la diversitat de fonts 
d'inspiració de l'Art Nouveau.

• Identificar una font d'inspiració: plantes, 
animals, humans, formes orgàniques o geomètriques.

• Estimular la imaginació.
• Combinar els resultats de les activitats.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

9.9.IDENTIFICA'T



MATERIAL
– “Llibre de l'abecedari”: sèrie de fotografies d'objectes classificades alfabèticament 
(cadira, cullera, gerro, joies, llit, mànec, paper de paret, etc.)
Per fer el “llibre de l'abecedari”: fotografies d'objectes del museu, quadern, llapis i 
exemples de tipografia Art Nouveau.
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De catifes a canelobres, passant per mobles i peces de roba...
CREAR UN “LIBRE DE L’ABECEDARI”,

ja sigui amb un cap d'activitat o els alumnes pel seu compte.

1. En el primer cas, el monitor de l'activitat proposa als alumnes la següent activitat: “Feu una
llista de tots els objectes artístics que puguin pertànyer a l'estil del 1900”. Quan se'ls hagin
acabat les idees, el monitor de l'activitat els mostrarà altres objectes Art Nouveau, ja sigui
mostrant-los objectes del museu o del “llibre de l'abecedari”.

2. En el segon cas, posar les fotografies dels objectes de la col·lecció en ordre alfabètic,
i treballar en grup per escriure les seves definicions i/o dir per a què servien.
Comenceu les frases amb la majúscula inicial a l'estil Art Nouveau. Imagineu dissenys
per fer el llibre i les seves cobertes un cop acabat.

ETAPES

OBJECTIUS
• Mostrar la gran quantitat d'àmbits 

d'activitat de l'Art Nouveau i la gran varietat 
d'objectes que reflecteixen aquest estil.

EN UNA COL•LECCIó... AL MUSEU

10.10. UNA MICA DE TOT
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ARQUITECTURA – INTERIORS

11.11. NO ENS DEIXEM RES!

Ajuda dels especialistes: memoràndum per visitar un exemple d'arquitectura Art Nouveau.
Llista per ser completada d'acord amb les característiques nacionals o regionals.

Interiors 
L'obra com un conjunt

Harmonia de l'estructura i la decoració 
Atenció al detall

Qualitat de l'espai  
L'efecte de la llum 
Alteracions 
Planta
Connexió entre l'interior i l'exterior 

Exterior 
Ritme 

Secció vertical 
Secció horitzontal 
Relació entre la façana i els espais exteriors 

Volum
Projecció exterior i interior  

Materials 
Diversitat i utilització 
Pas d'un a l'altre 
Relació entre pedra, vidre i metall

Decoració 
Varietat i harmonia
Trobar similituds en diverses façanes

Metall
Esgrafiat
Vitralls
Ceràmica
Mosaics 
Escultura

Particularitats estilístiques   
Colors 
Comparació 

Destacar l'originalitat de les formes característiques d'aquest tipus d'arquitectura
Comparar-les amb els edificis moderns i eclèctics
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1. Els alumnes es posen en fila índia davant del guia.

2. Cada alumne agafa l'espatlla de l'alumne del seu davant amb la mà esquerra..

3. Cada alumne SUBJECTA UN MIRALL AMB LA SEVA MÀ DRETA, lleugerament
inclinat, amb la superfície reflectora cap amunt, dirigida cap al nas..

4. Comença la visita amb la persona que organitza l'activitat fent de guia del primer alumne de la fila.
Comencen a caminar endavant, tot descobrint allò que hi ha just a sobre seu a mesura que van
avançant. Diversió i sensacions garantides!

5. Posar en comú com els alumnes han viscut i sentit l'experiència. Posar èmfasi en les descobertes de
l'espai, dels colors i de la decoració.

ETAPES

OBJECTIUS
• Exploració global de l'espai mitjançant el joc.

• Fer viure i sentir un edifici.
• Estimular la imaginació dels alumnes 

mitjançant la sorpresa.
• Suscitar una mirada atenta.

ARQUITECTURA – INTERIORS

12.12.MIREU AMUNT
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OBJECTIUS
• Exploració global de l'espai mitjançant el joc.

• Fer viure i sentir un edifici.
• Estimular la imaginació dels alumnes 

mitjançant la sorpresa.
• Suscitar una mirada atenta.

ARQUITECTURA – INTERIORS

12.12.MIREU AMUNT

MATERIAL
– Miralls bisellats en quantitat suficient, del tipus utilitzat per cobrir parets (15x15cm). 

Es poden trobar a IKEA i a ferreteries. 
– Ruta escollida prèviament pel guia, amb l'èmfasi posat en les variacions d'altura i les diferents
maneres de treballar els sostres.

Ajuda dels especialistes:
Com a alternativa a la fila índia, es pot fer la mateixa activitat però en parelles. L'alumne amb el mirall és guiat per l'altre
alumne.
Una exploració amb més descobriments.



MATERIAL
– Puzzle de fotografies que se sobreposin lleugerament, que es puguin ajuntar per recrear

una decoració o el tractament decoratiu de columnes, pilars, marcs, escales, sostres, etc.
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1. En el terra d'una habitació que visitem, ajuntar LES FOTOGRAFIES 
QUE FORMEN EL NOSTRE PUZZLE de forma que segueixin la progressió 
lògica de la decoració en relació amb l'estructura. Hi ha d'haver tantes seccions diferents 

com diversos desenvolupaments hi hagi en la decoració o en l'estructura.

2. Per tal de completar el puzzle, l'alumne observa l'habitació que l'envolta.

3. El canvi de la realitat en 3D a una imatge en 2D emfasitza (per exageració) la connexió entre
l'estructura de l'habitació i la seva decoració, pel fet d'estar presentada en fragments.

ETAPES

OBJECTIUS
• Introduir el concepte d'art total.

• Posar èmfasi en la relació entre l'estructura 
i la decoració, i en el conjunt resultant.

• Ser capaç de passar d'una visió en 2 dimensions 
a una altra en 3 dimensions i viceversa.

ARQUITECTURA – INTERIORS

13.13.FRAGMENTS



MATERIAL
– Prismàtics o llargavistes amb gran capacitat de magnificar la imatge, un per cada alumne.
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1. Visita guiada a les habitacions equipats només amb 
prismàtics o llargavistes. Els alumnes estaran aturats, 

DEIXANT QUE LA SEVA MIRADA 
OBSERVI TOTA L HABITACIÓ, 

UTILITZANT ELS PRISMÀTICS O 
LLARGAVISTES, amb la imatge engrandida al màxim.

2. L'organitzador de l'activitat demana als alumnes que localitzin uns detalls determinats en llocs
estratègics de l'habitació, els quals hauran estat prèviament seleccionats. Per orientar els
alumnes en la seva cerca, si fos necessari, el guia pot indicar la direcció cap on han de buscar
o donar una descripció general de l'àrea on hi ha el detall en qüestió.

3. Demanar als participants que descriguin allò que vegin. Fer que es fixin en els materials, els
colors, la forma genera, la decoració, l'estilització, etc.

4.Donar informació addicional sobre les professions artístiques que hagin pogut intervenir en la
creació dels elements seleccionats.

ETAPES

OBJECTIUS
• Focalitzar l'atenció en els detalls 

dels interiors Art Nouveau.
• Subratllar el valor de les professions artesanes

i les habilitats dels qui les realitzen.
• Introduir el concepte d'art total.

• Localitzar un element en un espai determinat.

ARQUITECTURA – INTERIORS

14.14. FIXAR-SE EN 
ELS DETALLS
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ETAPES

OBJECTIUS
• Fer que es fixin en la qualitat 

i les variacions de l'espai.
• Utilitzar vocabulari específic 

per descriure l'espai.
• Desenvolupar l'hemisferi 

esquerre del cervell de l'alumne.

ARQUITECTURA – INTERIORS

15.15.CREUAR LA PORTA

1. Fixar-se en les portes i com funcionen. Són portes corredores, giratòries, d'acordió? Cap on s'o-
bren? Com són de grans en relació amb la paret en què estan situades?

2. Els alumnes s'han de col·locar 
DE DOS EN DOS, 

ESQUENA CONTRA ESQUENA 
DAVANT LA PORTA,

per tal de fer un
DIBUIX “A CEGUES”.

Per fer-ho, l'alumne que farà el dibuix 
no ha d'haver vist l'interior de l'habitació que li descriurà 
el seu company. L'alumne que descrigui l'habitació no pot mirar el dibuix que estigui fent l'altre 
company amb les seves indicacions. No obstant això, “l'artista” pot fer preguntes per obtenir més
detalls.



MATERIAL
– Paper A3 
– Suport per dibuixar A3
– Llapis, maquineta i goma d'esborrar. 
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3. Quan hagi acabat la descripció, “l'artista” es girarà per observar allò que estava dibuixant. 
Els participants intercanviaran llavors les seves experiències i les dificultats de l'exercici, així com
les solucions que han anat trobant.

4. Després d'aquest intent, els alumnes s'intercanviaran els papers.

OBJECTIUS
• Fer que es fixin en la qualitat 

i les variacions de l'espai.
• Utilitzar vocabulari específic 

per descriure l'espai.
• Desenvolupar l'hemisferi 

esquerre del cervell de l'alumne.

ARQUITECTURA – INTERIORS

15.15.CREUAR LA PORTA



MATERIAL
– Material per embenar els ulls.
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1. Els alumnes visiten l'edifici de dos en dos. 
UN ALUMNE PORTA ELS ULLS EMBENATS,

I L’ALTRE LI FA DE GUIA.
A la meitat de la visita, s'intercanvien els papers.

2. L'alumne amb els ulls destapats se centra en la percepció de la llum en les habitacions que es
visitin:
– la seva naturalesa: artificial (canelobre, làmpades de sostre o de paret, etc.), natural, o una 

combinació  de les dues.
– descripció: color, densitat, calidesa...
– posició de la font de llum: des de davant, des de darrera, lateral (esquerra o dreta), zenital,

directa, indirecta (mirall, pantalla, etc.)

3. Posta en comú de totes les experiències, informacions i descobertes dels alumnes. Recalcar els
elements principals per mostrar com la llum i els seus efectes influeixen en la nostra percepció
de l'espai.

ETAPES

OBJECTIUS
• Fer que es fixin en la qualitat dels espais, 

així com en les variacions de la llum i l'efecte creat, 
en la recerca de la fluïdesa.

• Expressar en paraules un element plàstic (la llum).

ARQUITECTURA – INTERIORS

16.16.LLUM
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1. Fotografiar les fonts de llum de l'edifici visitat.

2. Regular la càmera de manera que l'obertura sigui una mica més gran que la indicada 
per l'exposímetre per tal d'OBTENIR UN LLEU EFECTE DE 

SOBREEXPOSICIÓ EN LES ÀREES MÉS ILŠLUMINADES de la imatge.
S'ha de calcular l'obertura o la velocitat d'obturació en les àrees més fosques de la fotografia que es
vulgui obtenir. En el cas que 
es tracti d'una càmera més 
sofisticada amb múltiples punts
de mesurament de llum, caldrà fer
el mesurament en la zona més
fosca d'allò que es vulgui
fotografiar, i després fer la
fotografia del conjunt 
amb aquell 
mesurament de llum.

ETAPES

OBJECTIUS
• Localitzar amb exactitud una font de llum.

ARQUITECTURA – INTERIORS

17.17. MÉS LLUM



MATERIAL
– Càmera reflex o digital. En cas que sigui digital, ha de disposar d'un sistema de mesurament 

que permeti un mesurament puntual o un control manual d'exposició. Les càmeres digitals
poden ser una bona opció, ja que permeten veure els resultats de forma immediata i, 
en cas necessari, repetir la fotografia.
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3. Fer una anàlisi de totes les estances i fer anotacions al plànol de l'edifici per saber des d'on s'han
fet les fotografies.

4. Posar totes les fotografies en una mena de gran diari de camp que ofereixi una imatge global de
totes les llums de l'edifici.

5. Fer-hi anotacions on s'hi indiquin les percepcions que s'han captat i/o els resultats de l'activitat
núm. 16.

Aquest exercici es pot repetir en diversos moments del dia, i fins i tot en diverses estacions de l'any.

OBJECTIUS
• Localitzar amb exactitud una font de llum.

ARQUITECTURA – INTERIORS

MÉS LLUM17.17.
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1. Visita basada en la percepció dels espais i de les tècniques utilitzades per donar-los la seva qualitat.

2. Considerar les àrees interiors com a “llocs per viure-hi, treballar, dormir, 
menjar, rebre convidats, passar el temps lliure, etc.” = desenvolupar el 

CONCEPTE DE FUNCIONALITAT D’UN INTERIOR.

Focalitzar l'atenció en:
– El tractament de les parets (colors, gamma de tonalitats, ornamentació, portes, miralls, finestres)
– El tractament dels sostres (colors, ornamentació, decoració, vitralls)
– El tractament del terra (materials, colors, textura)
– L'efecte lumínic (color, densitat, calidesa, font)
– L'efecte causat per la decoració i el mobiliari.

ETAPES

OBJECTIUS
• Descobrir els mètodes emprats 

per l'arquitecte per tal d'accentuar 
l'efecte d'espai (dilatació).

• Recalcar la necessitat que un espai 
s'adeqüi a la funció que tindrà.

ARQUITECTURA – INTERIORS

18.18.DILATACIÓ
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1. Seleccionar un espai on es pugui DIBUIXAR AL TERRA  
UN GRAN PLÀNOL D’UNA CASA ART NOUVEAU.

S'ha de dibuixar de tal manera que es pugui .
JUGAR AL PALET amb les diverses habitacions dibuixades

2. En comptes de numerar els diversos quadrats del joc, caldrà 
POSAR ELS NOMS DE LES HABITACIONS 

(sala d'estar, rebedor, cuina, etc.)

ETAPES

OBJECTIUS
• Llegir un plànol de forma activa.

• Ajudar els alumnes 
a visualitzar un plànol.

• Passar d'un espai real 
a un espai conceptual.

• Desenvolupar la seva capacitat narrativa.

ARQUITECTURA – INTERIORS

19.19.JOC DEL PALET 1900



MATERIAL
– Plànol d'una casa Art Nouveau, on s'hi indiqui què és cada habitació.
– Guixos de 2 colors diferents per dibuixar el plànol al terra.
– Palets.

www.artnouveau-net.eu

3. Cada alumne té un palet (pedra arrodonida) i la tira dins l'habitació que indiqui el líder del joc.
El líder narra què fa un personatge a la casa durant el dia, indicant així on ha d'anar el 
participant. L'alumne ha d'escollir el camí que ha de seguir d'acord amb el plànol, i hi va a peu
coix abans de tornar al punt de partida. Un cop s'ha completat l'activitat, continua la història.
El líder pot variar el punt de vista de la narració segons la condició social o edat del 
personatge: amo de la casa, servent, empleat, fills, etc.

4. Visita a la casa Art Nouveau.

OBJECTIUS
• Llegir un plànol de forma activa.

• Ajudar els alumnes 
a visualitzar un plànol.

• Passar d'un espai real 
a un espai conceptual.

• Desenvolupar la seva capacitat narrativa.

ARQUITECTURA – INTERIORS

19.19.JOC DEL PALET 1900
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1. Es divideixen els alumnes en dos equips, que treballaran en grups de tres o quatre.

2.UN EQUIP TREBALLARÀ A DINS, en una habitació 
que doni a l'exterior: al davant o al darrera de la casa. 
L’ALTRE EQUIP SE SITUARÀ A L’EXTERIOR 
DE L’HABITACIÓ on es trobin els seus companys.

3. Els equips es centren doncs en un mateix nivell, i fan una llista
dels materials que poden observar.

4.POSTA EN COMÚ dels resultats i anàlisi: quins 
materials es poden trobar a dins i a fora? S'han utilitzat en la
mateixa quantitat, en la mateixa proporció? De quin
color són? Quin tractament s'ha donat a les seves
superfícies? Com s'ha realitzat la transició entre 
interior i exterior? Mitjançant la decoració, 
el tractament donat a la façana...?

5. El guia proporciona informació addicional sobre 
l'ús del metall en les tècniques de construcció de finals
del segle XIX.

ETAPES

OBJECTIUS
• Descobrir la connexió 

entre els materials utilitzats a
l'interior i a l'exterior d'un edifici.
• Mostrar les diverses maneres 

de veure i percebre la mateixa zona.

ARQUITECTURA – INTERIORS

20.20. DINS I FORA
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ETAPES

OBJECTIUS
• Ensenyar als alumnes com estudiar 

una façana de forma objectiva.
• Introduir el concepte de ritme en 

una façana (secció vertical, secció horitzontal).
• Fer que es fixin en la relació entre 

la façana i les obertures.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

21.21. CROQUIS

Fer un croquis guiat.

1. Segons la forma general de l'edifici que es dibuixarà, 
es col·locaran els fulls en vertical o en horitzontal.

2. Es dibuixa LA FORMA EXTERIOR 
DE L’EDIFICI, ocupant el màxim 

de superfície del full.

3. Es divideix el full horitzontalment amb línies 
segons el número de plantes de l'edifici,
respectant les proporcions.

4. Es divideix el full amb línies verticals segons 
les verticals de l'edifici, 
també respectant 
les proporcions.



MATERIAL
– Paper A3 
– Suport per dibuixar A3
– Llapis, maquineta i goma d'esborrar.
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OBJECTIUS
• Ensenyar als alumnes com estudiar 

una façana de forma objectiva.
• Introduir el concepte de ritme en 

una façana (secció vertical, secció horitzontal).
• Fer que es fixin en la relació entre 

la façana i les obertures.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

21.21. CROQUIS

5. A dins els “requadres” que s'hauran obtingut, 
DIBUIXAR-HI LES OBERTURES,

mantenint la forma i proporcions correctes.

6. Fer que els alumnes es fixin en la connexió entre les obertures i les àrees sòlides de la façana, 
i introduir el concepte de composició.

7. D'acord amb els coneixements dels alumnes, continuar l'activitat fent que hi afegeixin els elements
decoratius.

8. Repetir l'exercici diversos cops, posant èmfasi en el vocabulari específic.



MATERIAL
– Blocs de plastilina 7x5x3 cm en quantitat suficient.
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ETAPES

OBJECTIUS
• Ensenyar als alumnes a estudiar 

una façana de forma objectiva.  
• Introduir els conceptes 

de volums sortints i entrants.
• Estudiar l'efecte de la llum en els volums.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

22.22.VOLUMS

Crear un model volumètric simplificat d'un edifici Art Nouveau.

1. Doneu a cada alumne UN BLOC DE PLASTILINA
en forma de paral·lelepípede.
Nota: aquesta activitat també es pot fer en parelles.

2. La mida del bloc de plastilina haurà d'estar 
en proporció a la mida de l'edifici.

3. MODELAR LA PLASTILINA per representar 
les àrees entrants o ressortints: es pot extreure plastilina 
del davant, per crear loggias o elements entrants en 
el volum, o del darrere per poder afegir elements 
ressortints al davant com finestres en tribuna o en 
mirador, balcons, cornises, escales, pòrtics, miradors, etc.

Suggeriment: es pot adoptar una aproximació més
lúdica de l'activitat utilitzant un mirall inclinat sota la
cara per observar els elements ressortints i entrants
de la façana i descobrir així les parts inferiors dels
elements (vegeu l'activitat número 12).
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ETAPES

OBJECTIUS
• Ensenyar als alumnes a observar 

una façana de forma objectiva, estudiant l'ús 
dels seus materials.

• Analitzar els materials: descobrir 
la seva varietat, les seves característiques 

específiques i les seves aplicacions.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

23.23.MATERIALS

1. Identificar i fer una llista dels materials utilitzats en una façana: 
Maons (exposats, pintats, blanquejats, vidrats), 
revestiment, pedra (petit granit, calcària blanca 
o argilosa, etc.), formigó, vidre, vitrall, fusta, 
metall, pissarra, rajoles, terrissa cuita, 
mosaics, esgrafiat...

2. Fer un CROQUIS RÀPID 
DE LA FAÇANA, afegint-hi notes per 

indicar la localització dels diversos materials.

3. Indicar i explicar les tècniques utilitzades. 
En aquest punt es poden introduir els problemes 
específics relacionats amb la conservació 
i restauració de l'edifici. Si és possible, 
demaneu a un professional expert en 
restauració que dugui a terme 
aquesta activitat, o utilitzeu 
l'exemple d'algun edifici 
que estigui en restauració.



MATERIAL
– Còpies en A4 del croquis de l'alçat d'una façana
– Paper de calc A4
– Llapis, gomes d'esborrar i maquinetes 
– Suport per dibuixar 
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OBJECTIUS
• Ensenyar als alumnes a observar 

una façana de forma objectiva, estudiant l'ús 
dels seus materials.

• Analitzar els materials: descobrir 
la seva varietat, les seves característiques 

específiques i les seves aplicacions.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

23.23.MATERIALS

VARIANT

1. Un cop feta la llista de materials (sense comptar els elements secundaris o decoratius), analitzar la
relació entre ells i la manera en què afecten l'aparença de la façana.

2. Per fer-ho, utilitzeu el croquis d'un alçat en què no hi constin els materials.
Amb paper de calc, GUIXEU LES ÀREES DE LA FAÇANA en què només hi hagi 

un material. FEU ELS CALCS EN UN FULL DIFERENT PER CADA 
TIPUS DE MATERIAL.

3. Compareu els resultats obtinguts. Analitzeu la connexió entre les superfícies utilitzades per cada
material. Conclusió.



MATERIAL
– Pinta o raspall 
– Paper A4 
– Llapis, gomes d'esborrar i maquinetes
– Suport per dibuixar 
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ETAPES

OBJECTIUS
• Focalitzar l'atenció en la qualitat 

del tractament dels materials.
• Fomentar la visió analítica 

de la façana.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

24.24. PRECISIÓ

Percepció dels detalls

1. Escolliu un DETALL 
ARQUITECTÒNIC DE FÀCIL 

ACCÉS que tingui un modelatge interessant, 
amb tractament típic Art Nouveau.

2. Amb l'ajut d'una pinta o raspall, 
reproduir-ne el perfil a mida natural.

3. DIBUIXAR EL RESULTAT.

4. Proporcionar informació addicional sobre 
les tècniques i els passos necessaris 
per la realització d'aquest objecte o motiu.



MATERIAL
– Fotografies pel joc
– Prismàtics si fos necessari. 
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ETAPES

OBJECTIUS
• Fer que es fixin en la qualitat

del tractament donat als materials.
• Fer que es fixin en les transicions d'uns 

materials a uns altres, especialment la connexió 
entre la pedra, el vidre i el metall.

• Fomentar la visió analítica de la façana.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

25.25. D'UN A L'ALTRE

1. Observació de la façana mitjançant un joc de preguntes 
fotogràfic (dir on es troben els detalls de les fotografies). 
S'utilitzaran fotografies que mostrin de ben a prop 

LES PARTS DE TRANSICIÓ 
D’UN MATERIAL A UN ALTRE 

(columna de ferro fos a façana de pedra, marcs de fusta 
a façana de pedra, façana de pedra al terra, 
pedra tallada a ferro forjat, etc.)

2. Si fos necessari, utilitzeu prismàtics per descobrir 
tots els detalls.
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ETAPES

• Destacar la varietat d'acabats de les 
façanes Art Nouveau, que malgrat tot 

reflecteixen una certa similitud d'esperit.
• Comentar la diversitat i unitat 

d'acabats de les façanes Art Nouveau.
• Fer que es fixin en les originals formes 

característiques d'aquest estil arquitectònic.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

26.26.LA FAMÍLIA 
ART NOUVEAU

Crear un quadern de referència visual Art Nouveau.

1. Organitzar una visita a una zona amb diversos 
edificis Art Nouveau, i SEL•LECCIONAR 

ALMENYS VUIT FAÇANES DIFERENTS
que els participants considerin com 

a representatives d'aquest estil. 
FOTOGRAFIAR-LES. 

2. Escolliu façanes ben diferents, d'arquitectes 
i èpoques diferent si és possible.
Posar èmfasi en les identitats visuals 
i la impressió de "déjà vu".

OBJECTIUS
• Potenciar la capacitat d'observació dels alumnes, 

fent que es fixin en les característiques específiques 
d'un edifici Art Nouveau, encara que sigui en els 

detalls o en una part del seu tractament.
• Identificar les diferències entre un edifici 

Art Nouveau, o inspirat per aquest estil, d'altres edificis.
• Trobar similituds entre diverses façanes.



MATERIAL
– Càmera fotogràfica
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ARQUITECTURA – EXTERIOR

26.26.LA FAMÍLIA 
ART NOUVEAU

3. Repetir l'exercici, aquest cop centrant l'atenció en les portes, finestres, balcons i decoració.
L'avantatge de treballar amb els detalls és que permet al grup seleccionar edificis que, a primera
vista, no sembla que siguin estrictament Art Nouveau, però que contribueixen a donar una imatge
Art Nouveau a tota l'àrea en general. Aquest tipus d'exercicis ajuda els estudiants a entendre la
fama i la reputació d'aquest estil i l'impacte que va tenir en les construccions posteriors.

4. EL TREBALL DE REFERÈNCIA pot prendre la forma d'una 
sèrie de fitxes o de targetes.

• Destacar la varietat d'acabats de les 
façanes Art Nouveau, que malgrat tot 

reflecteixen una certa similitud d'esperit.
• Comentar la diversitat i unitat 

d'acabats de les façanes Art Nouveau.
• Fer que es fixin en les originals formes 

característiques d'aquest estil arquitectònic.

OBJECTIUS
• Potenciar la capacitat d'observació dels alumnes, 

fent que es fixin en les característiques específiques 
d'un edifici Art Nouveau, encara que sigui en els 

detalls o en una part del seu tractament.
• Identificar les diferències entre un edifici 

Art Nouveau, o inspirat per aquest estil, d'altres edificis.
• Trobar similituds entre diverses façanes.



MATERIAL
– Cable elèctric de coure revestit, de 2mm de diàmetre.
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ETAPES

OBJECTIUS
• Remarcar la importància de la línia, 

transmissora de tensió.
• Mostrar els efectes del matís 

i modulació d'una corba.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

27.27. CORBES I 
CONTRACORBES

1. Escollir un ELEMENT DE FERRO de la façana.

2. FER-NE UNA CÒPIA 
AMB CABLE ELÈCTRIC.
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ETAPES

OBJECTIUS
• Mostrar les fonts d'inspiració 
de la decoració Art Nouveau.

• Posar de manifest les connexions 
entre l'Art Nouveau i el Simbolisme 

en la pintura i la literatura.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

28.28.GRRRRRRR!

1. Organitzar una sortida per la ciutat, per tal d'observar 
els treballs de ferro, esgrafiats, vitralls, escultures 
i ceràmica que componen la decoració dels 
edificis Art Nouveau.

2. CREAR UN RECULL D’ANIMALS
utilitzant fotografies.

3. Utilitzant les fotografies com a font d'inspiració, 
CREAR ANIMALS FANTÀSTICS.



MATERIAL
– Càmera fotogràfica
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OBJECTIUS
• Mostrar les fonts d'inspiració 
de la decoració Art Nouveau.

• Posar de manifest les connexions 
entre l'Art Nouveau i el Simbolisme 

en la pintura i la literatura.

ARQUITECTURA – EXTERIOR

28.28.GRRRRRRR!

4. Organitzar un taller d'escriptura per DECIDIR ELS NOMS 
I LES VIDES d'aquestes criatures imaginàries.

5. Fer una presentació d'exemples d'escrits i pintures simbolistes.
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ETAPES

OBJECTIUS
• Descobrir 3 edificis Art Nouveau 

mitjançant les emocions i sensacions, amb l'ajut 
del gust, l'olor, el tacte i la vista.

• Encoratjar els alumnes a utilitzar la seva 
imaginació i a extreure conclusions.

EN UN BARRI

29.29. ESTUDI D'UNA FAÇANA 
UTILITZANT ELS 
SENTITS I LA IMAGINACIÓ

1. Escollir tres edificis.

2. Preparar material suficient. 

3. Els alumnes treballen en grups de 3 a 5 persones i
realitzen les tres activitats proposades a sota per
cada una de les tres façanes.

ACTIVITAT 1: Imatges i records tàctils.
Veure-hi amb els ulls, veure-hi amb els dits. Tocar i 
sentir fins allà on s'arribi, i investigar amb la mirada allò
que quedi fora del seu abast. Fer que es fixin en
l'estructura dels materials, la seva textura, el seu gra i la
seva consistència.
Utilitzant un quadern amb diferent tipus de fulls 
(vegeu la secció Material), “transcriviu” els resultats de
l'exploració anterior per tal de compondre una imatge de la façana, ja sigui de forma abstracta 
o realista. Retalleu o esquinceu els fulls seleccionats i enganxeu-los al cartró proporcionat.
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OBJECTIUS
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29.29. ESTUDI D'UNA FAÇANA 
UTILITZANT ELS 
SENTITS I LA IMAGINACIÓ

ACTIVITAT 2: Analitzar i desxifrar una façana.
Per analitzar una façana, identifiqueu la connexió entre les seves obertures i àrees sòlides, la forma de
les finestres sortints, la presència d'elements sortints i entrants, la connexió entre els materials 
utilitzats, l'associació de colors i textures i el lloc que ocupa la decoració.

Interpretar la façana utilitzant caramels de diferents formes, sabors,
colors, textures i consistències, i associar el resultat d'aquesta anàlisi
amb dos tipus de caramels. Cal intentar passar per alt l'associació
directa per tal de deixar lliure la creativitat i deixar que els lligams
s'estableixin de forma espontània.

A mesura que la seva mirada vaga pels elements, la imaginació comença a volar... Qui viu avui darrera
aquestes cortines? Quines coses haurà vist passar, aquesta casa? Què hi havia aquí abans d'aquest 
edifici? Ara escolliu dos caramels més i associeu-los a l'exploració imaginària de la casa.

Amb un dictàfon s'enregistraran les raons dels alumnes per escollir uns caramels o uns altres, i després
s'escoltaran els enregistraments amb els altres participants al final de l'activitat.

ACTIVITAT 3: Història efímera
Després d'haver “desxifrat” la façana, els alumnes la tornaran a observar perquè
pensin en una fragància o olor que en capti l'essència. Quan hagin “capturat” el
seu perfum, pensaran en un nom per posar-li.
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MATERIAL
Per fer un “equip de descoberta”:
– Quadern amb la informació i fotografies de les cases que s'exploraran, així com les seves adreces.
– Quadern “tàctil” fet de fulls de materials de diverses textures, tots diferents al tacte (diversos tipus de

paper, cartró, cautxú, seda, alumini, etc.)
– 3 cartrons de mida A5 per fer de suport al collage tàctil.
– Cola i tisores.
– Deu caramels de diferents formes, sabors, colors, textura i consistència.
– Dictàfon i cassets
– 3 flascons petits etiquetats.

4. A continuació, els diversos grups intercanvien els seus resultats, escolten els cassets, ensenyen 
els flascons amb els noms expressius dels seus perfums i les “postals” dels edificis. 
Després s'interpreten els resultats: façana a façana, hi ha lligams entre les associacions que han
fet els participants? Hi ha lligams entre els noms dels perfums dels estils arquitectònics o els
finançadors del període en què es va construir l'edifici? Heus ací algunes de les moltes maneres
d'iniciar un debat sobre la història i l'art dels edificis estudiats.
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