
La idea és fer un mural participatiu. Un bosc on per exemple les flors tenen una part amb pintura de 
pissarra i es pot anar posant notícies i simplement dibuixar. En un altre troç posar objectes musicals 
per fer sons. On hi ha les porteries aprofitar per pintar un escenari.

Títol: Un bosc màgic  ple de sons 1

Materials necessaris:
Pintura, pinzells, objectes sonors ( tubs ,olles , pals....) material per subjectes o retalls de roba.



2Títol: Somriu al món

Al centre del mur il.lustrarem el mapa del món i els nens es mullaran el palmell de les mans amb pintura i, entre tots, ompliran els 
continents, de manera que quedarà tot ple de les seves emprentes de colors diferents.
A l'esquerra i dreta del món hi inscriurem la frase "Ei MIRA AQUÍ i SOMRIU AL MÓN". La primera part de la frase quedarà a l'esquerra i la 
resta, a la dreta. La "i" la dibuixarem al mig. La tipografia de la frase serà en majúscules de pal sec, farem plantilles de cada lletra i els  
nens les dibuixaran i pintaran.
Posem el món com a protagonista del mur per donar un aire de globalització i convivència. Com a referent de les arrels dels nostres 
alumnes, que molts són de nacionalitats diferents.
Amb la frase volem aconseguir un recurs d'il.lusió i positivitat cada vegada que tothom la llegeixi. Aconseguir que s'aturin un moment i  
acabin amb un somriure.

Materials: Pintures de colors vermell, groc, verd i blau.



3Títol: Pensaments universals

.Vivimos en una sociedad tan globalizada que todo queda diluido en una inmensa neblina de información. Echo de menos a esas 
personas con grandes personalidades que destacaron cada uno a su manera y que compartieron o comparten con nosotros parte 
de sus pensamientos.Quizás hay un punto coincidente en ellas y es que fueron fieles a sus pensamientos y a su forma de ser por 
encima de numerosos y diversos obstáculos.

.Considero que es importante no olvidarnos de ellos, ni de los mensajes que nos dejaron como pequeños tesoros que pueden 
hacernos tomar conciencia sobre muchos aspectos relacionados con cuestiones universales.

.La intención de este mural es que no sea simplemente una obra estética sino que aporte un contenido. Muchos niños jugarán en 
ese patio y seguro que en muchos de ellos estas frases calaran de una u otra manera.

.La selección de los personajes está hecha con la intención de tener una representación lo más equilibrada posible entre razas, 
sexos y culturas .La selección de las frases célebres está enfocada a conceptos como: valor las diferencias que nos hacen 
únicos, el querer es poder , a la autoestima , al amor a la vida , a la importancia de la creatividad y de la educación.

Materials: Com a elements purament pictòrics ens caldrà pintura plàstica d’exteriors, diferents rotuladors i pinzells especials 
per aquestes superfícies.Per poder realitzar el mural a nivell pràctic necessitem practicable amb rodes i un projector.



4Títol: Futur

Materials: Pintura plàstica per exterior o sprays, varis colors. 



5Títol: Companys de viatge - amics per sempre

La idea es dibuixar d'esquerra a dreta i per ordre cronològic personatges de dibuixos animats, que acompanyen els nens i 
nenes, però tambè als germans grans, als pares, als profes i als avis:

Avis:
Betty boop, Popeye, Loonely Tunes,  Picapiedra, Tom & Jerry,  Tin Tin

Pares/profes
El correcaminos,  Super ratón, la hormiga atómica, Calimero, mazinger Z, Naranjito, Vicky el Vikingo, Scooby Doo, Heidi, 
D'artacan, Snoopy, Willy Fog, Oliver i Benji

Nens i nenes, germans grans,..
Dora, Frozen, Manny Manitas, Pepa Pig, Ben i Holy, Patrulla Canina, Pokemon, Simpson, Miles del futuro,...

Materials: Pintura plàstica per exterior.



6Títol: Construïm plegats

Concepte: Compartim un camí, construïm plegats!

Material: Pintura i pinzells.

Procés: Els voluntaris faran posicions de donar-se les 
mans i anirem sumant-hi persones fent una cadena 
humana.
Finalment pintar l’interior tot d’un sol color càlid.
Els més petits s’ocuparan de pintar les herbes del terra.



7Títol: Construïm ponts

Concepte: “Els homes construïm massa murs i no suficients ponts” (Isaac Newton).

Material: Paper blanc en bobina per fer siluetes retallades i neumàtics.

Procés: Estirem el paper a terra i amb un rotulador contornegem els voluntaris fent posicions de 
carregar o moure neumàtics. Després retallarem i amb cola especial ho enganxarem a la paret per tal 
que aguanti bé el pas del temps. Quan estigui fet enganxarem els neumàtics al mur.



8Títol: Mans unides

Es realitzarà un dibuix base, consistent en dos arbres sense fulles. Hi haurà un 
llistat de formes per fer amb les mans (ocells, fulles, flors, animals, etc.), i cada 
nen i nena de l'escola podrà decidir amb antel·lació quina vol fer. És important, 
doncs cada forma tindrà associada un color de pintura.
Cada curs, des de P3 fins 6è, sortirà una estona abans (l'horari lectiu és la 
millor manera d'assegurar la plena participació), i l'equip de pintura estarà 
present per ajudar a tots els alumnes. Per tal de reduïr el temps lectiu perdut, 
es poden organitzar grups reduïts, o aprofitar la sortida de la classe d'educació 
física.
Al final, l'equip de pintura farà els retocs necessaris per donar la forma final a 
cada mà.
La idea és que hi participin TOTS els nens de l'escola deixant l'empremta de les 
seves mans, formant un dibuix. D'aquesta manera, tots els nens del curs 
2016-17 tindran un espai amb la seva petja, que es convertirà en un record.

Materials: Pintura resistent a la intempèrie, guants de làtex, taules (a mode de bastides).


