
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Durant aquests darrers mesos heu estat observant el vostre hort d’estels? En 
aquest #Miróenfamília 12 us proposam contemplar-lo amb deteniment i fer 
un mapa del vostre tros de cel nocturn experimentant amb una tècnica de 
monotip molt particular! 

Quan parlam d’un “hort d’estels” ens referim al petit univers que es veu des de 
la vostra finestra, balcó, terrassa o jardí quan el sol es pon, el qual s’inunda 
d’estels, la lluna i fins i tot alguns planetes.  

Durant aquests mesos estam vivint molt cap a dins. Per aquest motiu us 
animam que mireu cap a fora, però en un moment especial del dia: quan 
arriba el vespre. La nit va acompanyar sempre Joan Miró. La lluna, les estrelles 
i les constel·lacions són elements que trobam en moltes de les seves obres i que 
conformen el seu particular llenguatge plàstic més poètic.  

Us proposam el monotip perquè experimenteu i creeu un planisferi sobre el qual 
podeu investigar per tal de conèixer una mica més què és el que es veu des de 
casa vostra quan entra la fosca, el qual si voleu pot evolucionar i incorporar 
nous estels, constel·lacions o planetes de la vostra invenció! 

El monotip és una tècnica d’obra gràfica que té la particularitat que només es 
pot fer la impressió una vegada. La varietat de monotip que us proposam no 
necessita tòrcul, ni professional ni casolà sinó que simplement es marcarà 
amb la pressió d’un llapis! 



 

 

 

MATERIAL 
1a part: Observació del meu hort d’estels 

- Llapis o bolígraf 
- Paper 

2a part: Planisferi amb monotip 

- Un suport llis no porós: un metacrilat, acetat, mirall o una rajola de 
cuina o bany 

- Pintura d’un o diversos colors: l’ideal és pintura acrílica, però si no en 
teniu o heu de fer-ho amb infants podeu emprar pintura líquida 
tradicional 

- Un rodet de pintura per a cada color (si només en teniu un, podeu fer-lo 
net cada vegada que canvieu de color, o experimentar amb les mescles de 
color) 

- Un recipient per a posar la pintura i poder-la estendre i agafar amb el 
rodet (una safata o un plat serveixen) 

- Cartolina o paper (és millor una mica més gruixat) 
- Llapis, ceres, llapis de colors (poden ser de diverses gruixes si voleu 

experimentar) 

 



 

 

PROCÉS 

1. Quan arribi la nit... obriu finestres i observau el vostre hort d’estels. 
Podeu fer-ho durant diferents dies i a diferents hores, us sorprendreu de 
com va canviant! 

2. mentre aneu observant, anau dibuixant el vostre hort d’estels sobre el 
paper. Podeu experimentar prèviament com voleu plasmar cada element 
que hi veis: amb punts, línies, espirals, rodones, triangles... el que més 
us agradi! A banda de dibuixar el mapa del vostre tros de cel nocturn, 
podeu anar connectant els elements, investigar el nom de les estrelles i 
constel·lacions i escriure’ls a sota, o fins i tot podeu incorporar-hi 
nous elements de la vostra invenció.  

3. Una vegada tingueu el vostre planisferi definitiu és l’hora 
d’experimentar amb el monotip. Preparau tot el material necessari i feis 
el següent:  

- Agafau la pintura amb el rodet i esteneu-la sobre la superfície llisa 
(metacrilat, acetat, etc.). Si voleu emprar diversos colors, podeu crear 
la composició de colors com més us agradi, però no podeu deixar que 
s’assequi la pintura.  

- Posau un paper sobre la superfície pintada  
- Sobre la cara que us ha quedat a dalt, amb els llapis anireu dibuixant el 

vostre mapa del cel.  



 

 

- Una vegada hàgiu acabat de dibuixar i experimentar aixecau amb cura el 
paper... i sorpresa! El que heu dibuixat ha quedat plasmat a l’altre costat 
amb els colors corresponents! Segurament també veureu una espècie de 
nebulosa, són les vostres ditades que també han quedat reflectides al 
monotip, que ens donen una atmosfera més especial! 

- Posau el monotip sobre una superfície perquè s’eixugui.   
- Una vegada eixut podeu intervenir a sobre amb altres tècniques 

(collage, altres tècniques seques o humides). 
- aquí en teniu un exemple : 

 

 

 

 

dibuix en llapis 

 

 

 

 

monotip amb acrílic de color negr 



 

 

4. Netejau la superfície i tornau a començar, podeu experimentar tantes 
vegades com vulgueu! 

 

 

Esperam que us engresqueu a realitzar la nostra proposta, i ens encantarà que 

ens feu arribar les vostres fotografies a educacio@miromallorca.com o 

ho compartiu a xarxes amb el hashtag #Miróenfamília. 

 

 


