
Nova proposta ARTISTES!  Som-hi!  

 1r FULL: 

Us proposem conèixer un pintor que es deia VINCENT VAN GOGH... per tant, començarem llegint un petit resum de qui era i mirant una 

foto seva real i un AUTORETRAT que ell mateix es va fer (un AUTORETRAT és dibuixar-se un mateix). 

 2n FULL: 

Veureu que VAN GOGH per a pintar utilitzava: 

- ratlletes de costat 

- remolins 

- cercles 

- corbes 
 3r FULL: 

Us ensenyem un dibuix que ha realitzat un artista de la vostra edat amb el repte de dibuixar un paisatge de primavera amb gira-sols, una flor que 

Van Gogh  va dibuixar mooolt!!! 

 

Ara ja et toca a tu! 
Et proposem el mateix repte que a aquest artista de la vostra mateixa edat:  

DIBUIXAR UN PAISATGE DE PRIMAVERA, AMB GIRASOLS O ALTRES FLORS (LES QUE TU DECIDEIXIS) PERÒ 

SENSE UTILITZAR LLAPIS: DIRECTAMENT AMB COLORS I UTILITZANT... 
 

 

ratlletes  de  costat remolins cercles corbes 

NO IMPRIMIR 

RECORDEU QUE PODEU 

COMPARTIR LA VOSTRA 

FEINA AL BLOG!! 

 

Mireu! La Núria us explica 

què s’ha de fer! 

https://drive.google.com/file/d/1fxJZeYRH0OYBGz

FkvTpTUBT2WL0-eF4R/view?usp=sharing 



 

  

 

  

  

 Vincent Van Gogh va néixer el 30 de març de l’any 1853 a Holanda.  

 * Era el fill gran d’una família sense gaire diners.  

 * Als 10 anys va poder anar a l’escola però va haver de deixar d’anar-hi perquè els seus pares no tenien diners per pagar-la. 

* Als 16 anys va començar a treballar a una Galeria d’art que era del seu tiet: allà va començar la seva afició per la pintura. 

* Va viure a Londres i a París. 

* Va treballar com a professor i com a venedor de llibres fins a donar-se compte de que el dibuix era la seva passió. 

* Gràcies al seu germà Theo va poder anar a una Acadèmia a aprendre coses sobre la pintura 

* Ell va seguir dibuixant i pintant però no aconseguia vendre el que pintava i era el seu germà qui li donava diners per a viure.  

* Amb el seu germà es relacionava escrivint cartes. 

* Vincent va començar a posar-se malalt: tenia al·lucinacions (veia coses que no existien) i tot li feia mal; el seu germà el va portar a 

un hospital. 

* Tot i estar molt malalt mai va deixar de dibuixar i pintar sense parar, però les seves obres no van tenir mai èxit… ningú li comprava 

res. 

* Vincent només va vendre 2 quadres durant tota la seva vida. 

* Va morir amb 37 anys a França. 

* Les seves pintures es van fer molt famoses quan ell ja era mort. 

 

 



 

 

 

 

 

  

ratlletes  de  costat remolins 

corbes cercles 



 


