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Contes Rromane
Proposta didàctica

Objectius:

 ΐ Aprofundir en la constatació del fet que tots som iguals en 
alguns aspectes i diferents en d’altres, a partir del missatge  
que es dedueix del ‘Conte del forn’. 

 ΐ Implicar diverses àrees de coneixement en aquest treball: llengua, 
coneixement del medi natural, i educació visual i plàstica. 

 ΐ Potenciar la reflexió dels alumnes sobre un mateix i estimular el 
coneixement mutu.

Activitats: 

1. Al voltant del conte escrit

Als qui no hagueu gaudit de la sessió prèvia de Contes Rromane, la lectura del conte us 
permetrà connectar amb l’activitat que proposem, i també amb qüestions relacionades 
amb l’origen del poble gitano, que és interessant comentar utilitzant, per exemple, un 
mapamundi per ubicar-hi el seu país d’origen, l’Índia, i veure tots els llocs del planeta per 
on s’ha anat escampant al llarg del temps, i tot seguit fer hipòtesis sobre les rutes  
i el mitjà de transport que devien fer servir per anar d’un continent a un altre.

Us proposem, també, que feu un petit exercici al voltant del principal protagonista del 
conte: una dona totpoderosa de qui no arribem mai a saber el nom i a la qual l’autor es 
refereix de diferents maneres en el transcurs de la narració. L’exercici consisteix a explicar 
els motius pels quals el narrador l’anomena de les maneres següents:

Una dona totpoderosa 
La dona que estava sola
La dona que ja no s’avorria
La dona distreta 
La dona del forn màgic
La dona creadora
La dona inventora 
La dona barrejadora
La senyora ocupada
La dona rellotgera
La senyora fornera
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2. Configurar un autoretrat multicapa

L’activitat que us proposem a continuació consisteix a convidar els alumnes a fer un 
autoretrat configurat a partir de diverses capes o nivells, a través dels quals es posi de 
manifest la idea que tant som iguals en alguns aspectes com diferents en d’altres, tot 
estimulant l’expressió lliure i creativa i l’ús de diferents procediments. 

La proposta vol contribuir a estimular la reflexió sobre un mateix i sobre els companys de 
classe i possibilitar un diàleg al voltant de les coses que compartim amb altres persones 
i que ens fa ser semblants i propers, i sobre les que ens fan ser diferents. I això, sent 
conscients que les diferències no tenen per què ser sinònim de distanciament, conflicte  
o problema, sinó al contrari. 

Cadascuna de les capes de l’autoretrat proposem que estigui feta a partir de la silueta 
d’un infant estàndard que us proporcionem formant part del material didàctic i que 
trobareu a l’annex d’aquest document. La proposta és que tots els alumnes treballin 
a partir d’aquesta silueta i la transformin diverses vegades segons les consignes que 
vosaltres els aneu donant. D’aquesta manera cada infant produirà un nombre determinat 
de capes per configurar el seu autoretrat, que després es podran muntar de manera 
senzilla seguint les orientacions que us oferim més avall, de manera que els diferents 
dibuixos quedin superposats i mostrin diverses facetes de cada persona. Després es podrà 
fer un petit muntatge per veure els autoretrats dels participants en l’activitat, i així poder 
constatar tant les diferències com les similituds entre els uns i els altres.

Cal tenir present que la proposta parteix del conte i que hi han aspectes que se suggereix 
que es treballin perquè tenen un paper destacat en la narració. És per això que hem 
decidit proporcionar-vos una silueta estàndard que garanteixi certa unitat des del principi 
perquè en el conte tots els homes i dones han estat configurats de la mateixa manera:  
a partir d’una pasta feta de fang que la Creadora modela i després cou durant un temps 
indeterminat, i que en les successives fornades va variant i dóna com a resultat diferents 
coloracions de pell i l’aparició sobre la terra d’homes i dones de tots colors. I també 
perquè el fet de disposar d’una silueta pot ajudar els alumnes a fer el treball sense la 
tensió d’haver de dibuixar ‘bé’ i a concentrar-se més en la part expressiva de l’autoretrat 
que no pas en la part tècnica. 

L’autoretrat pot tenir un nombre de capes variable, segons els aspectes que us interessi 
treballar, i algunes d’aquestes es poden fusionar o bé diversificar. L’objectiu és treballar 
sobre dues qüestions ben diferents: la part física de cada persona i la part relativa a 
les emocions, els sentiments, les idees, les aficions, etc. Abans de començar a treballar 
en cadascuna de les capes, us suggerim que desenvolupeu una conversa al voltant de 
les coses que la capa en qüestió proposi abordar, de manera que el diàleg ajudi els 
participants a decidir què volen expressar i com ho volen fer. 

A l’annex trobareu diferents siluetes per a fer cadascuna de les capes. Estan pensades 
inicialment per treballar amb una mida de paper Din A4; però podeu fotocopiar-les  
a una mida més gran si us interessa, tant sobre paper com sobre cartolina. També podeu 
construir una plantilla rígida que es pugui resseguir per tal de dibuixar la mateixa silueta 
tantes vegades com es vulgui.

La mida amb la qual treballeu condicionarà els materials i els procediments artístics  
que es poden fer servir per desenvolupar cadascuna de les capes. Proposem que n’oferiu 
de diversos i que els alumnes tinguin la llibertat d’utilitzar els que prefereixin en cada 
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moment, dins uns límits raonables. Penseu utilitzar, per exemple, llapis de grafit, llapis  
de colors, ceres dures, retoladors, bolígrafs, guixos, pastels, etc. 

Us convidem a pensar també en el collage com un procediment artístic adient per  
a treballar algunes de les capes. L’ús del collage implica haver d’incorporar materials 
diferents que cadascú hauria de poder decidir i que poden tenir naturaleses diferents, 
com ara objectes reals de mida petita: xapes, botons, segells, etiquetes, etc. o bé retalls 
de revistes o diaris, etc. És important que garantiu que aquests materials queden ben 
enganxats sobre el suport, bé utilitzant adhesius adients o recorrent, per exemple,  
a procediments com ara cosir, lligar, nuar, etc.

Penseu també que el suport, és a dir, el paper o cartolina sobre el qual treballin, no té 
per què ser immutable. En algun cas l’estrip o el forat, per exemple, podrien ser un recurs 
absolutament expressiu i no pas sinònim de fer malbé el treball. 

A continuació us oferim unes quantes propostes i exemples de cada capa que us poden 
servir de guia o referència per a plantejar el treball als alumnes: 

Capa: Vestits
 Ώ Podeu utilitzar la silueta feta amb una línia grisa molt tènue que trobareu a l’annex. 1

Aquesta capa consisteix a fer un dibuix tradicional d’un mateix d’una 
manera realista: intentant ajustar-se a les pròpies característiques i tenint 
present, d’una banda, els cabells (la llargada, la textura, el color, etc.)  
i el rostre (el color dels ulls, la forma de les celles, la forma dels llavis, les 
proporcions, etc.), i d’altra banda, la indumentària. Animeu els infants 
a dibuixar per sobre de la línia grisa de la silueta per tal de ressaltar, 
modificar o suprimir les parts que els interessi, i a sobreposar altres línies 
i colors per dibuixar la roba, les sabates i qualsevol altre complement que 
portin, com ara un turbant, una gorra, un mocador, etc.

Pot ser adequat disposar d’un mirall on tothom es pugui mirar, per torns,  
i fer observacions sobre les característiques de cada persona.

Capa: Despullats 
 Ώ Podeu utilitzar la silueta feta amb una línia negra que trobareu a l’annex 

Aquesta capa està pensada per dibuixar-se despullats i destacar 
especialment la tonalitat de la pell de cada infant. Al dibuix es poden 
incorporar també, si ho creieu oportú, detalls de l’aparell reproductor. 

Seria interessant que els participants dibuixessin el mateix rostre de la capa 
anterior fent ús, si cal, d’algun procediment de calc o còpia.

Pot ser convenient fer proves a partir de la barreja de colors diferents 
(segons el material que decidiu utilitzar) abans de començar pròpiament  
el treball, a fi de mirar d’obtenir el to de pell més adient. 

1 Agraïm la col·laboració de Samuel Abad Guasch (de deu anys), que amablement ens ha cedit el seu autoretrat multicapa 

per il·lustrar aquesta proposta didàctica. 
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Capa: Radiografiats 
 Ώ Podeu utilitzar la silueta feta amb una línia negra que té dibuixats a dins els principals ossos del cos 

i que trobareu a l’annex. 

Aquesta capa es pot treballar des de l’àrea de coneixement del medi  
i té com a objectiu centrar-se en l’esquelet i els principals ossos que  
el componen. 

La silueta que us proporcionem equival a la visió que obtindríem en fer una 
radiografia del cos sencer. Proposeu als alumnes que pintin els ossos i tot 
seguit escriguin el nom de cadascun (tenint present que després retallareu 
el paper tal com es comenta més avall). Es poden escriure aquests noms de 
maneres molt diferents: fent-ho entre tots, proporcionant una petita llista 
amb els noms que considereu adients que després ells hagin de localitzar, 
etc. Es tracta d’aprofitar l’exercici per a parlar de l’esquelet, de la seva 
funció, del fet que aquesta armadura interna és una característica que 
compartim tots els vertebrats, etc. 

Si ho veieu apropiat, es pot utilitzar un full de paper vegetal o bé d’acetat 
com els que s’utilitzen per fer transparències per escriure els noms dels 
ossos, en comptes de fer-ho directament sobre el paper, per evitar que el 
dibuix quedi enfarfegat.

Si us interessa abordar més aspectes relacionats amb el cos humà, podeu 
proposar fer una altra capa en què apareguin els principals òrgans del cos, 
com ara el cor, els pulmons, l’estómac, etc. 

Capa: Emocions i sentiments
 Ώ Podeu utilitzar la silueta feta amb una línia negra.

L’objectiu d’aquesta capa és reflectir-hi l’expressió dels sentiments  
i emocions que cadascú experimenta. Consisteix a mirar d’expressar 
com ens sentim per dins. Es tracta que, en primer lloc, mantingueu una 
conversa amb els alumnes sobre els sentiments i emocions que podem 
experimentar, tant de caràcter positiu (alegria, felicitat, amor, etc.) com 
negatiu (tristesa, por, ràbia, gelosia, etc.), i veure com aquests poden 
conviure, atès que, per exemple, podem sentir-nos molt contents per 
algun motiu i alhora una mica tristos per un altre. A continuació, podeu 
donar idees diferents als infants perquè reflecteixin en el dibuix els seus 
estats anímics per mitjà dels colors amb els quals identifiquin sentiments 
diferents, per tal que posteriorment cadascun ompli la seva silueta amb 
els colors que vulgui en la proporció adient segons com se senti. El treball 
no ha de basar-se necessàriament i exclusivament en l’ús del color: pot 
ser igualment interessant treballar amb línies, taques, formes, i recórrer 
al collage o fins i tot a la paraula escrita per expressar l’estat interior. 
Comenteu amb els alumnes totes aquestes possibilitats abans que es posin 
a treballar.
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Capa: Coses importants 
 Ώ Podeu utilitzar la silueta feta amb una línia negra.

Aquesta capa vol estimular la reflexió sobre els aspectes de la vida  
que cadascú considera més importants, tant si són persones com coses 
materials, com valors, etc. 

Proposem treballar-la utilitzant la paraula escrita, de manera que els 
alumnes hagin d’escriure dins de la seva silueta totes les paraules que 
vulguin i que facin referència al que acabem d’explicar. Podrien ser 
paraules com ara ‘família’, ‘amor’, ‘amistat’, ‘llibertat’, ‘temps’, ‘feina’ 
o qualsevol altra. Cal que pensin de quina manera volen escriure cada 
paraula: en majúscules o minúscules, amb lletra rodona i grossa o bé molt 
petita, totes del mateix color o cadascuna d’un color determinat segons el 
significat que per a ells tinguin, disposades totes en línies horitzontals  
o bé en sentits diferents, formant un cal·ligrama, etc. I també és 
convenient que els convideu a pensar com volen que sigui el fons, si llis  
i d’un color uniforme, o bé amb franges, o amb taques de colors, etc.

Capa: Coses que ens agraden o que ens agradaria poder 
tenir o fer

 Ώ Podeu utilitzar la silueta feta amb una línia negra.

Aquesta capa està pensada perquè cadascú pugui fer referència a les coses 
que li agraden especialment, com ara practicar algun esport, determinades 
coses de menjar, viatjar, jugar amb els amics, o altres qüestions per les 
quals tingui un interès especial, etc. També hi serien incloses les coses que 
un pot desitjar tenir o gaudir en el futur. I cadascuna es podria expressar  
a partir d’elements dibuixats dins de la silueta, com si cada persona 
s’omplís de les coses que li són agradables o que desitja. Es pot deixar 
obert, també, a treballar tot això a partir de la paraula.

•

Fins aquí us hem suggerit treballar en sis capes diferents, algunes de les quals permeten 
constatar com som de diferents les persones en determinats aspectes, i també com ens 
assemblen en d’altres. El treball també permetrà descobrir quines coses té cadascú en 
comú amb els seus companys. No descarteu proposar altres capes o visions d’un mateix 
que penseu que puguin ser interessants, o bé deixar de fer alguna de les que  
us suggerim. 

Tingueu present que les capes es poden treballar des de diferents àrees de coneixement  
a l’efecte de distribuir millor el temps que dediqueu a cadascuna.
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Instruccions per a muntar els autoretrats

Les siluetes que us proporcionem perquè les fotocopieu estan preparades perquè 
coincideixin quan se sobreposin l’una amb l’altra. Talleu el paper o cartolina de cada 
dibuix deixant aproximadament un dit de marge als costats i la part inferior de la silueta, 
i un parell de dits a la part superior. Un cop tingueu tots els papers retallats a la mateixa 
mida, feu-los un parell de forats, centrats, a la part superior, amb una perforadora.  
A continuació, col·loqueu una anella metàl·lica a cada forat com les que es fan servir per 
posar-hi les claus o bé per fer àlbums, seguint l’ordre en què us hem proposat les capes  
o bé un altre que decidiu. 

També podeu enquadernar els dibuixos amb una espiral de llibreta o amb un cuc  
de plàstic. 

Per acabar, us convidem que pengeu els autoretrats multicapa en un lloc ben visible,  
de manera que tots els alumnes puguin veure els autoretrats de tothom i interessar-se 
per conèixer els sentiments i emocions que experimenten els companys, així com les coses 
que per a ells són importants i les que els agraden, i perquè descobreixin què tenen de 
comú i de diferent entre ells. Decidiu entre tots cada quina faceta o capa voleu que sigui 
visible i quines que quedin ocultes, a sota, tenint present que les podeu anar canviant 
cada vegada que us interessi.

•

(Pàgines següents)

Annex Siluetes per a fotocopiar Dibuixos de Serafina Balasch Puig








