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PRESENTACIÓ 

 
 
FORMES I COLORS, activitat que portem a terme al MEV, té com a finalitat  
la descoberta d’un espai arquitectònic i d’un frontal romànic a través del 
reconeixement de les formes geomètriques més bàsiques. El quadrat i el 
cercle són els protagonistes d’un recorregut pensat per alumnes d’Educació 
Infantil, que un cop a fora del Museu pot tenir una continuïtat, ja que les 
formes geomètriques són presents en tot el que ens envolta. 
 
Al Museu fem una immersió al món de les formes i dels colors acompanyats 
dels amics quadrat vermell i cercle groc. Durant el temps de l’activitat, es fa 
un petit recorregut al vestíbul i a les sales del Museu. Al vestíbul observem i 
busquem les formes geomètriques en l’espai i a la  sala de romànic  
observem i busquem les formes geomètriques en el pla del Frontal de Sant 
Andreu de Sagàs. Davant de cada obra, l’educador/a articula un discurs 
utilitzant elements de suport que faciliten la comprensió dels conceptes.  
 
Amb la clara intenció de complementar els aprenentatges dels vostres 
alumnes, us oferim aquests documents desitjant que us siguin útils per 
reforçar i ampliar els aspectes que es plantegen en la visita que es realitza al 
Museu. 
 
En aquest dossier hi trobareu un apartat amb suggeriments i un altre amb 
documentació. Per portar a bon terme les propostes és important que feu les 
adaptacions que cregueu necessàries per a cada nivell educatiu.  
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OBJECTIUS 

 
 
 

 Utilitzar el Museu com un espai d’aprenentatge i d’experimentació 
complementari a l’àmbit educatiu. 

 
 Respectar i aprendre a valorar el patrimoni cultural i 

historicoartístic. 
 

 Relacionar les formes en l’espai i en el pla.  
 

 Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació. 
 

 Introduir la descoberta visual de l’art romànic. 
 

 Relacionar i interrelacionar diferents coneixements adquirits. 
 

 Educar la sensibilitat mitjançant diferents recursos.  
 

 Composar, relacionar i encaixar peces. 
 

 Analitzar i interpretar imatges.  
 

 Distingir formes i colors. 
 

 Identificar formes geomètriques. 
 

 Manipular materials diferents. 
 

 Educar la mirada en les obres d’art. 
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PROPOSTA A L’AULA 

 
Us proposem dues activitats: 
 

• Activitat col·lectiva: Busqueu totes les formes de quadrat i de cercle 
que teniu a la classe i després entre tots els alumnes construïu un 
frontal per posar a la classe amb les mateixes formes que heu 
construït el del Museu. (Adjuntem Un full DIN A4 amb l’estructura d’un 
frontal i un full DIN A4 amb les formes geomètriques corresponents. 
Podeu fer-ne còpies a mida DIN A3). 

 
• Activitat individual:  Cada nen i nena fa el seu cercle i el seu quadrat 

donant-li una personificació. 
Us proposem que cada nen/a faci el seu quadrat i el seu cercle 
 donant-li caracteritzacions humanes similars als personatges que us 
 han conduït per l’activitat del Museu. (Adjuntem una imatge dels 
personatges del MEV a l’apartat on s’explica el conte): 

 
1. Dibuixar quadrats i cercles en cartolines vermelles i grogues. 
2. Punxar o retallar les formes geomètriques. 
3. Fer quatre forats a les figures, que corresponguin als braços i a les 
 cames. 
4. Dibuixar els ulls i la boca. 
5. Fer els braços i les cames amb cordes nuades. 

 
 
Procés a seguir per fer el frontal de l’activitat col·lectiva: 
 

1. Enganxar el full DIN A3, que hi ha l’estructura d’un frontal, a una 
cartolina o suport consistent. 

2. Punxar per la línia les figures geomètriques de l’altre full DIN A3. A  
 P-5 es poden retallar. 
3. Pintar les figures geomètriques de diferents colors.  
4. Enganxar les figures ja pintades a l’estructura del frontal. 

 
En acabar podeu situar figures de personatges de contes que conegueu a 
sobre de les formes geomètriques. Per exemple el conte de “La caputxeta”.  
Podeu fer fotocòpies,  punxar i pintar les figues aplicant-les en cada 
fragment. Al centre del frontal i amb una mida més gran hi podem situar la 
caputxeta. Seguidament podem ubicar parts importants del conte en els 
quatre espais narratius: La mare dona el cistell a la caputxeta; la caputxeta 
es troba el llop;  la caputxeta amb el llop disfressat de iaia; la caputxeta i la 
iaia s’abracen. 

MEV – Formes i colors - 3 - 



  

MEV – Formes i colors - 4 - 



  
 

MEV – Formes i colors - 5 - 



 

CONTE FORMES I COLORS AL MEV 

 
Un dia, no fa massa temps! un quadrat de color vermell i un cercle de color 
groc, que eren molt amics! van decidir fer un viatge molt llarg i voltar una 
mica pel món, per poder veure algunes coses diferents de les que ja 
coneixien. 
 
Caminant, caminant van arribar al Museu i obrint molt els ulls (es demana al 
grup que faci el mateix) van adonar-se que tot el Museu estava ple de formes 
quadrades i de formes de cercle. 
 
Girant el cap i mirant per tot arreu amb els ulls ben oberts (es demana al grup 
que faci el mateix), van veure que els cercles i els quadrats del Museu eren de 
diferents mides! Hi ha quadrats grans, hi ha quadrats petits, hi ha cercles 
grans  i cercles petits! 
 
- Cercle: Veiem que algunes formes són plenes de colors diferents: vermell, 
blanc, negre,... i d’altres formes són buides de dins i fins hi tot s’hi pot passar 
el braç! (es mostra un cercle buit corresponent a la làmpada del vestíbul i es 
demana al grup que faci el mateix). 
 
- Quadrat: Viatjant pel món hem vist que tot està ple de formes quadrades i de 
cercle: a l’escola, al carrer, a casa i a molts d’altres llocs podem trobar-hi 
formes que són geomètriques. 
 
- Cercle: Hem decidit quedar-nos a viure aquí al Museu, perquè cada dia hi 
venen molts nens i nenes, que ens agraden molt! I així dia a dia podem fer 
nous amics!  
 
- Quadrat: Voleu ser els nostres amics i junts descobrir els cercles i els 
quadrats del Museu? 
 
- Cercle: A vegades costa una  mica descobrir les formes quadrades i de 
cercle, però si obriu els ulls ben oberts segur que en podrem descobrir 
moltes. Som-hi! 
 
- Quadrat: Mirem cap al terra. Està tot ple de rajoles! Estan fetes de fang. 
Toquem-les amb les mans i tanquem els ulls. Són fredes? o bé, són calentes? 
(respostes i sensacions del grup). 
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o Mireu bé el terra. Està fet de formes. Quina forma tenen? (Resseguim 
amb el dit les formes) 

 
o Busquem quadrats de dins d’una caixa que corresponen a la mida de les 

rajoles. Tot seguit les ajuntem, les encaixem a les rajoles i descobrim 
que ajuntant-les, construïm un quadrat més gran. Ei! tot el terra del 
Museu està fet anar ajuntant quadrats iguals! 

 
o Ens aixequem i ens posem cadascú dins d’una rajola   quadrada, amb el 

cos ben recte i els braços estirats. No podem trepitjar cap línea. Tots 
ben quiets ens hem convertit en moltes rajoles quadrades del Museu! 

 
o Amb els ulls ben oberts, mirem el sostre. Veiem que és ple de formes 

quadrades! 
 
o El sostre està fet de formes quadrades més grans que les del terra! Si 

les posem de costat ho podrem veure. De quin color són? Agafeu de 
dins d’una caixa els quadrats  que corresponen al sostre. Els ajuntem i 
veiem que ens torna a quedar un sostre fet amb formes quadrades! 

 
- Cercle: Fixeu-vos hi bé, A dins dels quadrats blancs hi ha uns forats negres! 
Els contem i veiem que n’hi ha 6. Aquests forats serveixen per fer sortir l’aire! 
De dins la caixa agafem 6 cercles negres i els posem  a sobre dels quadrats 
blancs, tal i com estan en el sostre! 
 
- Quadrat: Aixequem els braços enlaire, junts imitem als quadrats del sostre.  
 
- Cercle:  Aixequem el cap, amb els braços enlaire, per poder acostar-nos al 
sostre. No el podem tocar! El sostre és massa lluny! 
 

o Ei! Mirant amunt podem també veure una gran forma de cercle. És una 
làmpada en forma de corona de llum. Es diu corona, perquè s’assembla 
a les corones que porten al cap els reis i les reines (el cercle es posa la 
corona al cap). Com que està penjada al sostre, aixequem els braços i 
ens dibuixem una corona a sobre del nostre cap!  

 
o Ajuntem les mans, amb els braços oberts per ser tots com corones de 

llum! 
 
o Girem el cap i veiem que tot està ple de cercles i quadrats: les finestres, 

la porta, el mostrador, les escales, la columna, les cartel·les, ... Entre tots 
busquem les  formes de cercle i de quadrat que veiem al vestíbul! 
 

o I sabeu què? el Museu guarda moltes pintures, escultures i objectes que 
també tenen formes de cercle i de quadrat! 

 
 

Ara que ja hem descobert totes les formes de cercle i quadrat que hi ha a 
l’entrada del Museu, ja podem començar el nostre petit viatge per descobrir 
unes pintures que es van pintar fa molts anys. I sabeu què? Estan plenes de 
cercles i quadrats per descobrir! Som-hi! 
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DOCUMENTACIÓ 

 
 

Frontal d’altar de Sant Andreu de Sagàs  
Tallers de la Seu d’Urgell, segon quart del s. XII 

Pintura al tremp sobre fusta d’alba. 100 x 171,5 x 6’5 cm 
Provinent de l’església de Sant Andreu de Sagàs (Berguedà) 

 
 
Us posem com a mostra de narració en un frontal, una reproducció del 
frontal de Sant Andreu que els nens i les nenes  descobreixen en la visita al 
Museu. 
 
En el frontal de Sant Andreu de Sagàs hi podem trobar les característiques 
principals de la pintura romànica. Una de les més representatives n’és la 
geometria i per aquest motiu l’hem volgut desenvolupar amb els vostres 
alumnes en la visita al Museu.  
 
És important que des de ben aviat aprenguem a observar amb una mirada 
atenta tot allò que ens envolta. Hem agafat la geometria com a motiu 
principal de l’activitat, ja que considerem que és un tema bàsic per 
desenvolupar a l’educació infantil. Els frontals, però, ens expliquen i ens 
ensenyen històries similars a la que us oferim tot seguit, pel vostre 
coneixement personal i per poder donar un sentit a l’hora d’elaborar els 
personatges del conte del vostre frontal.  
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Informació del frontal de Sant Andreu de Sagàs: 
 
Aquest frontal està presidit per la figura del Crist pantocràtor (Crist amb 
majestat) beneint amb la mà dreta i amb el llibre amb el monograma IHS a la 
mà esquerra. Crist està representat assegut en un tron i com a rei del cel. 
Està envoltat pels símbols del Tetramorf –sant Joan (cap d’àliga), sant Marc 
(cap de lleó), sant Mateu (cap d’àngel) i sant Lluc (cap de bou). En els quatre 
compartiments s’hi representen les següents escenes i llegendes de la vida 
de sant Andreu: el sant portat a la presó, el procònsol Egees ordena la 
crucifixió del sant, la mort d’Egees i la crucifixió de Sant Andreu, i un grup de 
dones i dos infants enfilats contemplen la mort del procònsol. 
 
Els frontals romànics tenien una funció pedagògica. Es situaven davant de 
l’altar de les esglésies i ensenyaven a les persones les vides dels sants, de 
les santes i dels personatges de la religió catòlica. Aquests representaven el 
model ideal que calia seguir. La majoria de persones de l’Edat Mitjana no 
sabia llegir ni escriure i aprenien a través de la interpretació dels dibuixos. El 
procés era similar al que segueixen els nens i nenes d’ara abans d’aprendre 
a llegir. 
 
Adaptació de la llegenda de sant Andreu en format de conte: 
 
Un dia ja fa molt de temps... hi havia un rei que es deia Egees. Era molt 
cridaner i li agradava tant manar que feia empresonar a tots els nois i noies 
que feien coses que a ell no li agradaven. Un dia Andreu va arribar a la 
ciutat  d’Egees i va començar a explicar a la gent contes molt bonics. A 
Egees no li agradaven els contes i els hi va dir als seus soldats que 
agafessin a Andreu i el tanquessin a la presó del castell. Des de la torre més 
alta del castell un soldat tocava el corn. L’endemà Egees va anar a veure a 
Andreu i li va dir que el deixaria lliure si no tornava a explicar més contes.  A 
la gent li agradaven molt els contes d’Andreu i aquest li va dir a Egees que 
no deixaria d’explicar-ne. Llavors Egees es va enfadar molt i va dir als 
soldats que castiguessin a Andreu penjant-lo en una creu. Tot i estar penjat 
a la creu, Andreu continuava explicant contes i la gent s’hi apropava per 
poder-los sentir. Els nens fins hi tot s’enfilaven un a sobre de l’altre per 
poder sentir millor les històries que explicava Andreu. Egees estava tan 
enfadat que només cridava i per això va agafar molt mal de cap. Han passat 
molts anys, però gràcies a pintures com aquesta avui la gent encara podem 
explicar contes que ja s’explicaven fa molt de temps.  
 
L’estructura d’un frontal romànic és la següent: 
 

1. Divisió de l’espai pictòric en cinc parts. 
2. Al centre s’hi situa el personatge principal, sempre d’una mida més 

gran i dins d’una forma ovalada que s’anomena màndorla o ametlla 
mística. 
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3. Aprofitant els espais del quadrat que emmarca el cercle central, 
acostumem a trobar-hi els quatre evangelistes. 

4. A ambdós costats del centre quatre espais rectangulars ens 
emmarquen les escenes narratives. 

5. El marc està decorat amb sanefes que imiten motius geomètrics o 
vegetals

 
Per fer un frontal els pintors seguien tots aquests passos: 

 
1. Escollien una fusta, que podia ser d’un arbre de noguera, àlber, roure 

o alzina. 
2. Es deixava assecar la fusta. 
3. S’ajuntaven les fustes amb cola i clavilles de fusta. 
4. Es llimaven les fustes perquè quedessin ben llises. 
5. S’enguixava tot amb moltes capes. 
6. Un cop sec es dibuixaven les formes geomètriques amb un punxó 

(ensenyar l’estructura de frontal magnètic). 
7. Es pintava. Les pintures es feien agafant pedres que ja serveixen per 

fer colors i triturant-les molt bé fins que quedava una pols molt fina, 
que es diu pigment. Després barrejaven la pols de les pintures amb un 
ou de gallina i ja tenien la pintura apunt. 
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