
ACTIVITATS 
POPURRI
D'ART



 
I una vegada fetes us demanem que
feu una fotografia i ens la feu arribar a
mar.ensenyament@martorelles.cat  o
per WhatsApp  610 18 64 43 amb el
nom del o la participant.

MANUALITATS ARTÍSTIQUES 

Estem desitjant que ens sorprengueu
amb les vostres fotografies.

Aquestes fotografies les penjarem a les
nostres xarxes socials per tal que tota la
ciutadania pugui gaudir d'elles. 

Aquesta setmana us proposem un
popurri de  diverses activitats 
 artístiques.



Aquesta proposta tracta de fer una màscara com l'artista  Pablo
Ruiz Picasso (Málaga, 25 de octubre de 1881-Mougins, 8 de abril de 1973) va
ser  un pintor i escultor espanyol, creador, junt amb Georges Braque, del
cubisme.
El cubisme és l'art i la innovació més important del segle xx, transformant
la perspectiva convencional i la manera de percebre les formes, que
apareixen fragmentades com un trencaclosques amb les peces mal posades.
 
Us posarem algunes propostes les podeu fer 3D amb cartró, material reciclat
o les podeu dibuixar, com sempre segons el material que tingueu a casa. 
 

MANUALITAT MÀSCARA
CUBISTA DE PICASSO



MANUALITAT
POP ART

Us proposem que pinteu les imatges que us adjuntem fen servir l'art
pop, també conegut pel seu nom en anglès pop art, va ser un moviment
artístic de el segle XX. Es va caracteritzar per emprar imatges i objectes
de la cultura popular, presos dels mitjans de comunicació de masses
(anuncis publicitaris, revistes, còmics, cinema) o de la realitat quotidiana
Com sempre us posem un parell d'exemples, però si voleu poden ser
dibuixos propis.





Us proposem que pinteu mandales, per aconseguir un estat d'harmonia
amb un mateix i amb els que ens envolten els mandales són una
excel·lent opció, tinguem l'edat que tinguem.
Així que aquesta vegada esperem els vostres mandales i els dels vostres
familiar animeu-vos. 
Us deixem uns quants exemples.
 
 

MANUALITAT MANDALA













Ingredients

150 grams de xocolata (per desfer)

125 grams de mantega

3 ous

80 grams de farina

125 grams de sucre

1 cullerada de postre de llevat

3 cullerades soperes de llet

Preparats per fer unes postres en 6 minuts?
Us agrada la xocolata? Teniu microones? Teniu poc
temps? Voleu un pastís dolç? 
 
Si heu contestat que sí a totes les preguntes
aquest és el pastís ideal. 
 
 

Poseu en un bol que pugui anar al microones la mantega i la xocolata a desfer. Quan
estigui llest remeneu bé!En un bol a part es mesclen tots els altres ingredients i quan

tingueu la mantega i la xocolata desfetes ho afegiu. Remeneu bé.
 

Si us agraden els fruits secs els podeu afegir també a la mescla.Ho poseu tot en un bol i
cap al microones durant 6 minuts a màxima potència. Quan hagin passat els 6 minuts

ho deixeu al microones, sense obrir la porta durant 5 minuts més.
I després obriu la porta del microones i ja teniu un deliciós pastís de xocolata com a

postres, per.....

QUIN MILLOR ART QUE CUINAR



Quina millor manera per  tastar els postres,  que fer un sopar romàntic
amb les vostres famílies. Poseu-vos de gala, no el xandall aquests dies
sinó ben guapos, pentinats i amb colònia que feu molt bona olor. 
 
Pareu la taula de casa com de restaurant, podeu posar flors, espelmes,
copes , etc 
 
Aprofiteu per passar una estona agradable podeu posar música
de fons o simplement parlar,  sense televisions,  ni mòbils( els mòbils
només si voleu fer una fotografia del sopar). 
 
Desitgem que tingueu una gran vetllada.

SOPAR ROMÀNTIC EN FAMÍLIA 



#educaciomartorelles
#Ensquedemacasa! 

Aprofiteu per llegir molt o que els
vostres familiars us expliquin

contes . 


