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De convivència, 
sensibilització i 
interculturalitat

• Conèixer Henri Matisse, aspectes importants de la seva 
biografia i del seu estil.

• Explorar activament obres mestres de l’artista.
• Creació d’una composició en paper que il·lustri l’estil de 

l’artista.

De comunicació 
i aprenentatge 
lingüístic

• Reconèixer i utilitzar alguns verbs en passat per referir-se a la 
   vida de H.Matisse.
• Descriure les formes, els colors i les emocions en comentar les 
   obres de l’artista.
• Comprendre les instruccions donades per realitzar els treballs així 
  com els noms dels diferents materials emprats.
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Seqüència 
didàctica 
(pas a pas)

Sessió 1:
1. Visualització i comentari en base a presentacions power 

point i d’altres audiovisuals en xarxa sobre l’obra de l’artista.
2. Avaluació inicial: El mestre/a formula preguntes obertes per 

saber quins són els coneixements previs dels alumnes 
sobre H.Matisse i les seves obres.

Sessió 2:
3. Compleció d’una fitxa de recerca d’informació entorn l’artista 

(treball en parelles).
4. Interpretació d’una imatge des del punt de vista de l’estil 

abstracte: Els alumnes fan un dibuix abstracte de tema 
lliure.

Sessió 3:
5. Presentació de l’activitat central: collage inspirat en 

H.Matisse. Explicació prèvia sobre els passos a seguir i dels 
materials que s’utilitzaran.

6. Dibuix de les formes que composaran el collage i acolorit 
amb tèmpera.

Sessió 4:
7. Retallat d’aquestes formes i composició del fons amb paper 

de colors.
8. Enganxat de les formes sobre el fons.
9. Invenció d’un títol pel collage.

Sessió 5:
10. Exposició dels treballs de la classe.
11. Comentari dels resultats dels treballs (en grup)
12. Autoavaluació del propi treball i de l’aprenentatge 

(individual).

Observacions

La 1ª sessió es porta a terme a la biblioteca de l’escola i s’utilitza el 
canó projector. Durant la 2ª sessió s’utilitzen els ordinadors portàtils 
per fer la recerca requerida. En la 5ª sessió es construeix un mural 
al vestíbul de l’escola i, després a l’aula, completen una fitxa 
d’autoavaluació.
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T Individual X

Artística i 
cultura

X Parelles X

Tractament de la informació i 
competència digital

X Petits grups

Aprendre a 
aprendre

X Equip

Autonomia i iniciativa
personal

X
Tota la 
classe

X

Social i 
ciutadania

X Altres

RECURSOS

• Ordinadors portàtils.
• Canó projector.
• Internet:

http://art.pppst.com/matisse.html
http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/1/5 http://www.artbma.org/
flash/F_conekids.swf
http://vimeo.com/6864465
http://www.youtube.com/watch?
v=RbQrJo00Zx0&feature=PlayList&p=5C63F007A9BE3D22&playnext=1&
playnext_from=PL&index=7

COM

ANNEXOS

• Fotografies del alumnes elaborant els seus collage.
• Fitxes de treball.
• Fotografies dels treballs dels alumnes.

DATA 18/02/10
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