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Can Tinturé i La Rajoleta
DEL FANG A LA RAJOLA
Treball posterior a l’aula
Educació primària. Cicle Inicial i Cicle Mitjà

Com es fan les rajoles?
A continuacio, farem una breu repàs dels cinc passos bàsics per fer una rajola. Aquests són:
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1. Preparem el fang
Les rajoles estan fetes de fang. El fang és un material que s’obté de la barreja d’aigua i terra. És molt elàstic i moldejable.
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El fang és un material tou
que permet fer moltes
formes diferents.

El fang cal moldejar-lo i treballar-lo per
aconseguir les formes que desitgem.

Al ser un material tou, el fang permet fer
dibuixos i decoracions per fer més bonics
els objectes.
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2. Donem forma a les rajoles
Un cop tenim el fang preparat cal donar-li forma. Les rajoles poden ser de diferents formes. Fixeu-vos-hi!
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2. Donem forma a les rajoles
A continuació, fixeu-vos en les següents composicions de rajoles i identifiqueu les diferents formes que s’han utilitzat.
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3. Posem les rajoles al forn
Com heu vist les rajoles estan fetes de fang, però el fang necessita calor per no trencar-se, així que un cop hem donat la forma
a les rajoles cal posar-les en uns forns especials.
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Aquestes fotografies són dels forns que heu visitat a “La Rajoleta”.
Recordeu que abans de pintar les rajoles, aquestes s’han de coure en el forn.

4. Decorem les rajoles
Les rajoles ens permeten fer molts dibuixos i per això ens ajuden a decorar les cases. Un cop cuites, només cal pintar-les. Hi han
dos sistemes per pintar les rajoles: la trepa i l’estargit. Veiem-ho!
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La trepa

L’estargit

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:
1. Apliquem la trepa de colors més clars

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:
1. Apliquem la trepa de colors més clars

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:
1. Apliquem la trepa de colors més clars
2. Apliquem la trepa de les taques que es toquen amb les anteriors

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:
1. Apliquem la trepa de colors més clars
2. Apliquem la trepa de les taques que es toquen amb les anteriors

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:
1. Apliquem la trepa de colors més clars
2. Apliquem la trepa de les taques que es toquen amb les anteriors
3. Per últim, apliquem la trepa de colors més foscos

4. Decorem les rajoles
LA TREPA
Les trepes són plantilles que serveixen per pintar un dibuix, repetitivament, damunt de la rajola a partir de taques de colors.
Per tal de pintar les rajoles amb aquestes plantilles cal tenir en compte dos factors:
1. Començar a pintar a partir de les taques de color més clares.
2. Procurar que els forats de les pantilles no es toquin entre ells, per tal de no barrejar els colors.

Pintem una rajola amb el sistema de la trepa:
1. Apliquem la trepa de colors més clars
2. Apliquem la trepa de les taques que es toquen amb les anteriors
3. Per últim, apliquem la trepa de colors més foscos

4. Decorem les rajoles
A continuació, fixeu-vos en la rajola i responeu les següents preguntes.

1. Quantes trepes s’han utilitzat per pintar aquesta rajola?

4. Decorem les rajoles
A continuació, fixeu-vos en la rajola i responeu les següents preguntes.

1. Quantes trepes s’han utilitzat per pintar aquesta rajola?

2
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4. Decorem les rajoles
L’ESTARGIT
L’estargit és un paper amb un dibuix perforat o picat amb una agulla, que en resegueix el perfil. El dibuix picat es posa damunt
de la rajola que es vol pintar i s’hi passa un saquet amb pòlvores de carbó, per senyalar el dibuix. Sobre la rajola queda marcat
un camí de petits punts que indiquen el traç del dibuix que es farà a mà alçada.
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per fer
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Pols de carbó
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Pintem a mà alçada la rajola
seguint el perfil del dibuix.

Piquem el perfil del dibuix amb una
agulla o punxó

Col·loquem el dibuix picat sobre la
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l’estargit
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Fases de
l’estargit
ordenades

Piquem el perfil del dibuix amb una
agulla o punxó

Col·loquem el dibuix picat sobre la
rajola i apliquem la pols de carbó

Pintem a mà alçada la rajola
seguint el perfil del dibuix.

5. Tornem a posar les rajoles al forn
Quan les rajoles ja s’han pintat cal tornar-les a posar al forn per tal d’aconseguir un acabat vidriat i impermeable.
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Quan les rajoles ja s’han pintat cal tornar-les a posar al forn per tal d’aconseguir un acabat vidriat i impermeable.

Aquest és l’últim pas per fer les rajoles. Un cop fora del forn ja estan preparades per
decorar les parets de les cases.
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