
 
 
Educació Plàstica i visual ESO 
Aquest guió està dissenyat per satisfer la nostra percepció pràctica, subjectiva, selectiva i 
estètica. Per veure, contemplar, fixar-nos, interpretar i comprendre qualsevol obra d’art 
bidimensional. 
L’ordre de les preguntes no és aleatori sinó que respon a les preguntes que un es fa interiorment 
per detectar qui, què, com i per què s’ha fet una obra d’art, i abastem el seu sentit perquè la 
veiem des del jo, des de l’autor/a i des de l’universal. 
 
JO 

1- T’agrada el que veus? 
2- Per què t’agrada o no? 
3- Què creus que vol dir, quin pot ser el seu significat? 
4- Predominen les grandàries, les formes, els colors o les textures?  
5- Veus figures sobre un fons o és una imatge plana? 
6- Les sensacions, emocions o idees que et venen al cap són... 
7- Reconeixes alguna metàfora, símbol o al·legoria? 

 
(La metàfora visual és molt semblant a fer una comparació: la primavera de la vida = joventut ; 

posar-se les piles = espavilar-se... una al·legoria és la representació literària o artística d’una idea 

amb figures humanes, animals o objectes: una cega amb una balança = justícia... i un símbol  és 

representar una idea amb una imatge acceptada per la societat: pau = colom blanc ; amor = 

rosa...) 

8- El que ha pintat l’artista és resultat de: Escull: 
A) observar la realitat 
B) de la seva memòria visual 
C) de la seva imaginació. 
 

9- De més a menys, els motius que poden haver mogut l’artista a fer el que estàs veient, són: 
1.Expressar idees 
2.Sensibilitzar la gent 
3.Fer propaganda  
4.Despertar sensacions 
5.Despertar emocions 
6.Provocar el públic 
7.Compartir la seva visió del món. 
 

10- Quin grau de semblança amb la realitat (iconicitat) té la imatge? Escull: 
-Hiperrealista              -Figurativa                  -Abstracta 
-Realista                     -Geomètrica               -Conceptual 
 
 

11- Com ha estat executada l’obra? Escull totes les opcions que et semblin correctes: 
-De forma metòdica / conscient / reflexiva / lenta 
-De manera espontània / atzarosa / impulsiva 
-Fent servir instruments i eines artístiques / extra artístiques 
-Fent servir el cos / parts del cos 
 
 
 
 
 



FORMALMENT: 
12- La llum de l’obra és realista perquè prové d’un o més focus o és irreal perquè prové dels 

mateixos colors i textures que ha posat? 
13- L’obra és oberta o tancada? (s’acaba als límits del format o suport de l’obra o la pots 

continuar mentalment més enllà?) 
14- Et sents a l’interior de l’obra o com un espectador extern a l’obra? 
15- La seva composició (ordenació dels elements visuals) és: Escull: 

-Equilibrada perquè és simètrica o compensada 
-Inestable perquè produeix certa tensió visual. 

16- L’ordenació dels elements plàstics és: Escull: 
 -Estàtica (per la simetria) 
 -Dinàmica (per la compensació de masses) 
 -Amb moviment (predomina una línia de força sobre les altres) 

 
17- Si tinc la il·lusió d’estar veient un espai, per què és així? Escull una o més opcions: 

a) Hi ha ombres representades 
b) Ús de la perspectiva 
c) Hi ha colors purs a baix i colors bruns al fons 
d) Hi ha superposició d’elements 
e) L’espai inferior de l’obra està gairebé buit 
f) Altres (especifica quins) 

 
18- Si l’obra d’art és força icònica (semblant a la realitat), respon: 

18.a) Quin enquadrament té? (Primer pla, pla mitjà, pla detall...) 
18 b) Quin angle de visió? (picat, contrapicat, zenital, nadir, subjectiu) 
 

L’AUTOR/A, EL SEU CONTEXT I LA HISTÒRIA DE L’ART 

19- Quin és el títol de l’obra? 

20- Qui l’ha fet? 

21- Quan? 

22- Amb quina tècnica està feta l’obra? (oli, aquarel·la, tècnica mixta...?) 

23-Pot ser l’obra que has escollit no correspon a cap gènere artístic clàssic com el retrat, el 

paisatge, el quadre d’història, els bodegons (natura morta) o la mitologia (grecoromana) però 

sí que pots cercar amb quin estil artístic es podria “identificar” o “classificar”: 

      24-Segur que l’artista no ha treballat sempre de la mateixa manera al llarg de la seva vida,  

intenta  esbrinar què va fer als seus inicis, i durant la seva vida fins els últims anys o fins 

l’actualitat. 

      25-L’obra és innovadora en algun aspecte? Això ho sabràs si trobes com a mínim un parell 

d’estils, artistes o moviments artístics coetanis a l’autor/a, i els compares o relaciones. Per 

exemple, si és una pintura contemporània, la pots comparar amb altres d’artistes del seu país o 

del món, o si és una pintura d’estil Pop, comparar-la amb altres obres d’aquest estil. 

LA COMPRENSIÓ DE L’OBRA  

26-Has exposat què significa la pintura a la pregunta 3, ara concreta-ho i dient quin és el 

tema de l’obra? 

27-Consideres que aquest tema és bell? Per què?  

28-Consideres que aquests tema és important? Per què i per a qui? 

29-Trobes que l’obra és original?      Per què? 

30-La penjaries a casa teva? On? I si no, on l’exposaries? 

31-Per a què li ha servit a l’autor/a fer aquesta pintura? 

32-Per a què t’ha servit a tu comprendre-la?  


