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Tema de fons: ÈXODE REFUGIATS.





SIGNIFICACIÓ SIMBÒLICA DEL NADAL:

● SOLSTICI D’HIVERN:  Nit més llarga de l’any, (dia més curt de l’any). A partir d’aquí comença un nou cicle solar 
que durarà 365 dies, un nou camí de la Terra al voltant del sol. 

● CORONES D’ADVENT: Són corones decoratives fetes amb branques d’avet, pi, diversos arbusts de fulla 
persistent, etc. Generalment s’hi combinen espelmes i algunes cintes de colors brillants.  Celebren l’arribada de la 
llum (el foc) del sol i el reinici del cicle de la vegetació (forma circular) i de les collites.  Aporten, per tant,  un sentit 
d’esperança i de confiança en els ritmes de la natura.   

● PESSEBRE:  Representa el naixement de la llum i de l’esperança ddins d’una cova, convidant a sortir del refugi 
hivernal i a preparar-se per la nova primavera. 

● SATURN: El solstici d’hivern s’associava en temps antics a la influència de Saturn,  com a divinitat on es combinen 
alhora les capacitats destructives i les creatives.  Fa referència també a les èpopques reflexives, d’introspecció i 
melangia lligades als dies freds i foscos de l’hivern. 

● ARBRE DE NADAL:  L’arbre ha estat considerat en moltes cultures un element sagrat, que comunicava els poders 
de la Terra i del Cel (arrela en les profunditats de la terra i s’enlaira vers el cel). L’avet, a més aporta la seva 
qualitat d’arbre perenne, rectitud, verticalitat (eix de l’Univers) i forma piramidal. 

● PERSONATGES:  Els diversos personatges del pessebre representen la diversitat humana i social del món, i 
també les figures simbòliques de diversos relats religiosos. 

● REIS MAGS:  Representen les diverses races i cultures de la humanitat unides amb un fi comú. A més d’això, 
apareixen com els qui escamparan el missatge trascendent de la divinitat pel món. 

● PARE NOËL:  Segons una antiga llegenda, Sant Nicolau (Santa Claus) va recompondre el cos de 3 nens que 
havien estat esquarterats.  Des de llavors, apareix com el protector dels nens.



Foscor 
Negror 
Por 
Soledat 
Fred 
Tancar 
Amagar 
Refugiar

Buscar 
Viatjar 
Marxar 
Seguir 
(l’ideal) 
Dur (un 
missatge) 
Pensar 
Persistir 
Trobar via 

Veure la llum 
(del sol) 
Albirar 
Arribar 
Sentir força 
Fortuna 
Alegria 
Sort 
Trobar ajuda 
Escoltar 
Parlar 
Comprendre 

Recomençar 
Renèixer 
Esperança 
Tenir vigor 
Salvar-se 
Crèixer 
Sentir-se viu

Salut 
Bellesa 
Puresa 
Saviesa 
LLum 
Ideal 
Pau 
Ajuda

Collir el fruit 
Sentir segur 
Fertilitat 
Conreu 
Alegria 

Joventut 
Tranquilitat 
Frescor 
Llibertat 
Vigor 

Força 
Amor 
Rauxa 
Foc 
Color 

Valors i drets 
humans 
Conreu de la 
humanitat 
Bellesa, 
bondat, 
fortuna 

Pensament 
Introspecció 
Connexió

Dolor 
Seriositat 
Silenci 
Presidi 
Pobresa 
Por 
Autoritat 
Duresa 
Carbó

ASSOCIACIÓ DE CONCEPTES SIMBOLITZADA PELS COLORS

METÀFORA - SIMBOLISME DEL NOSTRE TREBALL:  Lligant amb alguns dels sentits simbòlics del nadal, 
proposem fer una al.legoria del viatge que fan milers de persones en diverses migracions tot i fugint de l’adversitat i cercant 
un futur millor
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ELEMENTS CONTINGUTS EN CADA TRAM 
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FORMES I FIGURES



1. Posar-se en grups de 4-5 persones (6 grups) 
2. Cada grup tindrà 1 paper de 140 x 73 cm. 
3. Traçar línies lliures amb material artístic gràfic ( a partir d’una 

idea o concepte) 
4. Veure el tema del dibuix que ens ha tocat a cadascú 
5. Dibuixar els polígons 
6. Enganxar les cares 
7. Crear el cossos i resta d’elements de la composició 
8. Acabar l’obra.

Plantejament del treball

Els continguts i aprenentatges que s’han de treballar i demostrar materialment a través d’aquest petit projecte són:  
Construcció de polígons regulars,  construcció de figura humana, tècnica manual per a passar dibuixos d’un suport a un 
altre mitjançant paper vegetal,  principi de la tècnica de gravat amb base de tetrabick, concepte de "trama" i "guixat",  
materials artístics greixosos i aquosos (cera i tèmpera), principi d'ordenació del color en cercle cromàtic, expressivitat del 
color, proporcions del rostre, autoretrat, obra seqüencial, narració visual,  concepte darrera de l'obra d'art.


