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ACTIVITATS DESTINADES A CICLE INFANTIL

COLORS AMICS 
(Activitat renovada curs 2019-2020)

Experimentarem amb la llum i els colors per aprendre  
a entendre millor les obres pictòriques.

*Què és «Colors amics»?

Colors amics és una activitat educativa a partir de la qual 
els alumnes comprendran i coneixeran la importància 
dels colors com a elements essencials en les obres d’art 
pictòriques, però també en tots els objectes quotidians. 
Entendran que hi ha tres colors principals (primaris) i que,  
si es fan «amics» entre ells, se’n creen de nous (secundaris).

Després d’una breu introducció a l’equipament, als alumnes 
se’ls presentarà un element bàsic en el món de l’art pictòric, 
però també en qualsevol objecte quotidià: els colors. Partint 
dels colors primaris, els ajuntaran per crear-ne de nous.

Una vegada vistos alguns exemples quotidians i les obres 
exposades al Museu de l’Empordà,  els alumnes participaran 
en diferents activitats per conèixer i entendre els colors.

OBJECTIUS
• Observar els elements bàsics que trobem en les arts 

plàstiques a partir de la metodologia visual thinking.
• Fomentar la visió d’anàlisi davant una obra d’art, en concret, 

i una imatge, en general.
• Comprendre i comprendre els elements bàsics que formen 

una obra d’art.
• Aprendre els colors essencials (primaris i secundaris).

COMPETÈNCIES PRINCIPALS DE L’ACTIVITAT
• Aprenentatge individual i col·lectiu.
• Percepció, comprensió i valoració (realitat visual i sonora).
• Comunicació i representació.

ALTRES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
• Interpretació i producció amb llenguatges diversos.
• Imaginació i creativitat.
• Treball personal i interpersonal.
• Comunicació oral.
• Raonament i prova.

Públic objectiu 
alumnes de cicle infantil.

Espai/durada 
segon i tercer pis del Museu 
de l’Empordà / 1 h.

Materials 
llums de colors (groc, blau  
i vermell), taula de llum amb 
transparències de color, 
armilles o peces de roba d’un 
color primari i altres d’un co-
lor secundari, fulls i llapis de 
colors primaris, taula faquir  
i llanes de colors.
Activitat gratuïta.


