
TASQUES PER FER A CASA
Pintem amb pigments naturals

Tècnica medieval de pintura al tremp 
que utilitza l’ou com a aglutinant.

Què necessito

Tasca

Com ho puc fer

★ Un rovell d’ou  
★ Vinagre 
★ Aigua 
★ Espècies culinàries 
★ Marro de cafè  
★ Recipients petits (millor amb 

tapa)  
★ Paper per pintar 
★ Opcionalment pinzells i un drap 

vell. 

 

๏ Trenca l’ou i separa bé el rovell 
de la clara.  

๏ Punxa la membrana que envolta el 
rovell i conserva’n el  contingut 
en un recipient amb una cullerada 
de vinagre perquè no es faci 
malbé. 

๏ Escull espècies en pols de 
diferents colors.  

๏ En un altre recipient posa-hi una 
mica de rovell d’ou i una petita 
quantitat de l’espècie triada, 
barreja-ho bé afegint-hi una mica 
d’aigua.  

๏ Ja tens el primer pigment natural! 
๏ Repeteix el procés amb restes de 

cafè o altres espècies per fer més 
pigments de colors.  

Cada pigment l’hauràs de guardar en 
un recipient diferent, millor tapat 
perquè no s’assequi. Es recomana fer-
ne poca quantitat perquè caduquen a 
partir de 24 hores.

Com ho compartiré

Comprovo si
★ He preparat els materials 

necessaris i els recipients per a 
guardar-los. 

★ He fet proves per tenir un cert 
domini de la tècnica. 

★ He decidit què vull pintar. 
★ He triat el suport per fer-ho. 
★ He netejat bé els estris i els 

recipients usats. 
★ He deixat assecar les meves obres. 
★ Les he col·locat en un lloc ben 

il·luminat.  
★ He convidat la meva família a 

veure-les. 

Im
atges by flaticon

★ Temple al huevo, como se hace 
★ Si vols saber més sobre la tècnica 

de la pintura al tremp d’ou...Ja 
t’ho faràs - pintura al tremp d’ou 
- tv3 

Puc consultar

Amb els pigments naturals podràs fer 
diferents composicions artístiques 
pintant amb els dits o amb pinzells 
de diferents gruixos. Quan en tinguis 
algunes, pots organitzar una 
exposició i convidar la teva família 
a visitar-la
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https://agora.xtec.cat/insmacanet/wp-content/uploads/usu335/2016/10/Dec%c3%a0leg-d%e2%80%99h%c3%a0bits-saludables.pdf
http://www.flaticon.es
https://www.youtube.com/watch?v=XeQeBTGxyVk
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ja-tho-faras/pintura-al-tremp-dou/video/5627023/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ja-tho-faras/pintura-al-tremp-dou/video/5627023/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ja-tho-faras/pintura-al-tremp-dou/video/5627023/

