
 

Teoria del dibuix I 1 

JOCS D’ART 
   

Activitat Familiar 

Materials  

 1. Llapis de grafit i colors. 

2. Pastels.  

3. Pintures témperes, acríliques o aquarel·les. 

 4. Fulls de paper per les tècniques anteriors.  

 5. Goma de nata, maquineta i pinzells.  

6. Recomanem els maletins multitècniques DALER&ROWNEY o COLOR&CO que 

porten tots els materials esmentats en els punts anteriors. 

 7. Paciència i ganes d’aprendre! Com més repte presenta un objectiu, més satisfactori 

és quan s’aconsegueix! 

Teoria 

 

Materials: 

1. Els llapis: n’hi ha de 2 tipus: 

-Llapis de grafit: de color negre/gris, són els que s’utilitzen habitualment per escriure. 

-Llapis de colors: serveixen per donar color mitjançant diferents tècniques i barreges 

als dibuixos que hagis fet. 

                

Llapis de grafit                                   Llapis de color 

Quines diferències hi veus? 
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2. Els pastels: o pastells són unes barres de colors molt similars als guixos de l’escola. 

Són de colors suaus i ressalten molt si els pintes sobre papers de color fosc. 

Empastifen una mica però són ideals perquè no necessiten aigua ni pinzells perquè 

pintin! 

 

 3. Les pintures amb base aigua:  

- Aquarel·les: pintura molt transparent i suau, amb assecat molt ràpid.  

 

- Témperes/Gouache: és un tipus de pintura que un cop seca es pot reactivar o 

“estovar” amb aigua per continuar treballant. És com una aquarel·la opaca.  

 

- Acríliques: de ràpid assecat, molt flexibles i elàstiques. Un cop seques no es poden 

tornar a “estovar” per continuar pintant.  

          

Aquarel·la                                                    Gouache 

                                                    Acrílic 
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 4. Els fulls de paper i les teles: cada tècnica artística (els llapis, les pintures, els 

pastels...) s’ha de pintar sobre un paper o suport diferent perquè quedin bé. El millor 

és tenir blocs de paper multitècniques, però si no és així has de saber que hi ha 

diferents papers: 

- Paper per llapis: prim i poc rugós perquè la pols del llapis hi quedi enganxada. 

S’hi poden posar tan els llapis de grafit com els de colors. 

- Paper per pastel: gruixut i resistent, aquest tipus de paper sol tenir 2 cares: una 

de fina i una de rugosa per poder-hi posar moltes capes de pastel. 

- Paper per pintura: solen ser gruixuts i rugosos. Els d’aquarel·la són els que tenen 

el gra més marcat i més gruixudària. Per acrílic i gouache hi ha alguns papers que 

fins i tot imiten tela perquè sembli que estàs pintant un quadre! 

- Taulers i bastidors entelats: ideals per pintura acrílica i pintura a l’oli, són taulers 

fins els primers i marcs els segons amb una capa de tela per sobre. La tela o llenç 

és el suport més utilitzat per la creació artística. 

Sobre on pintaries? Relaciona les fotos: 

                                                       

               1. Acrílic / oli                                                      a. Paper prim i poc rugós 

                                                           

2. Llapis de colors                                                            b. Paper gruixut i rugós 

                                                 

3. Aquarel·les                                                                   c. Bastidor entelat 
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 5. Els accessoris: són tots aquells estris i elements que ajuden a que puguis dibuixar i 

pintar. Són per exemple les gomes d’esborrar (què faríem sense elles quan ens 

equivoquem?), les maquinetes (per fer punta als llapis!), les paletes per barrejar les 

pintures, els pinzells o, fins i tot, els dits (podem utilitzar-los com a pinzells!). 

També pots crear els teus propis accessoris: per exemple, si agafes una safata de 

foam et pots fer la teva pròpia plantilla de dibuix! Mira: 

 
 

1. En una safata neta del súper (com 

les safates de la carn) dibuixa a la part 

inferior amb un llapis el dibuix que 

vulguis. Apreta fort, que ha de quedar 

ben marcat! 

 

 

 

 

2. Pinta amb la pintura (acrílica, 

témpera o gouache) dels colors que 

t’agradin per sobre del dibuix. Ho pots 

fer tan amb pinzell com amb rodet. 

 

 

 

 

 

 

3. Estampa el cul pintat de la safata 

sobre un paper blanc que sigui una 

mica gruixut. 

 

I ja tens el teu dibuix estampat! 

Pots continuar estampant amb aquesta 

safata provant diferents colors i 

barreges, a veure què surt! 
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Dibuixos amb relleu:  

☐ 1. Materials:  

- Sal. 

- Cola blanca. 

- Una cartulina d’un color fosc (preferiblement negre). 

- Aquarel·les o témpera. 

 

☐ 2. Com es fa: dibuixa el disseny que vulguis amb cola blanca i, abans de que s’assequi, 

espolvoreja-hi sal a sobre de manera que quedi ben cobert. Un cop sec, retira la sal 

que no s’ha enganxat sacsejant la cartolina. Després ja podràs pintar la sal amb les 

aquarel·les, témperes o acríliques i, un cop sec, et quedarà un fantàstic dibuix en 

relleu! 
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Barreges de colors:  

1. Materials:  

- Pastels de diferents colors. 

- Paper per pastel (si pot ser Mi-Teintes de 160gr). 

- Esprai fixador per pastel (opcional). 

 

2. Com es fa:  

Pas 1: pinta amb els colors que vulguis el paper. Com més colors i més virolats millor! 

Pas 2: amb el dit passa per sobre els pastels i difumina’ls.  

Pas 3: sobre dels colors difuminats dibuixa amb color fosc (negre, per exemple) alguna 

cosa senzilla: un arbre, un ocellet, una papallona... Aquesta no la difuminis! 

Pas 4: Amb els colors pastel que vulguis pots afegir algun detall més sense difuminar 

(l’herba, les estrelles, un sol...). Un cop acabat, si vols pots fixar-ho amb l’esprai protector, 

així no perdrà aquests colors tan vius!  

     

Pas 1                                                                                          Pas 2 

    

Pas 3                                                                                          Pas 4 

Crèdit de les imatges: Artisan Moka . 
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Pintar amb llapis de colors:  

1. Materials:  

- Llapis de colors amb bona punta. 

- Goma i maquineta. 

- Paper normal, com un foli. 

 

2. Com es fa:  

Pas 1: fes el dibuix base fluix. El pots fer amb llapis de grafit o amb llapis de color. 

Pas 2: comença a pintar suau seguint les formes del dibuix que has fet. No apretis! 

Pas 3: combina colors sense por! Experimenta: què passa si pintes blau sobre del vermell? 

Quin color surt si pintes groc sobre el blau? I blanc sobre negre? D’això se’n diu barrejar 

els llapis de colors. Descobreix quants en pots fer amb les barreges! 

Pas 4: pinta de diferents maneres (traces): pots fer ratlles, rodonetes, punts... hi ha molta 

varietat! 

Pas 5: t’has equivocat? No passa res, té solució! Utilitza la goma per esborrar coses que 

no t’agraden o per fer més suau un color que veus massa fort. 

 

 

Traces de llapis de colors: rodonetes, pintat suau i ratlles. 

 

                    

 

 

 

I recorda les barreges: 

Blau i vermell fan LILA, 

Blau i groc fan VERD, 

Groc i vermell fan TARONJA, 

I tots plegats fan el MARRÓ 

 

Imatges de Valerio Valero i Marta Casasas 
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3. Ara que ja saps com fer-ho, pots calcar o dibuixar aquest lloro a un paper bo i pintar-lo 

com tu vulguis: amb llapis de colors, amb pastels, amb pintura... Fes barreges, 

experimenta, diverteix-te! 

 

 


