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Traballando as texturas na casa. Imos facer O CUBO TEXTURADO! 
Unha actividade divertida para estos días de #euquedonacasa: 

• Poderías precisar diferentes materiais de Plástica que andan pola casa, ás veces 
téñenos os maiores gardados, pregúntalles, ou se cadra xa os tiñas tí clasificados e 
sin usar!!! Recompila todos os que poidas. Prepara o espazo antes de comezar. 

• Canto tempo vas precisar? durante 15 días (dúas semanas) temos de Plástica e 
Visual normalmente 4h, que serán máis que suficientes espalladas durante esos días 
dedicándolle o tempo que tí queiras e cando queiras, para esta introducción de 
aprendizaxe ao mundo das TEXTURAS VISUAIS e Táctiles.  

Algúns materiais poderían ser (podes usar os que creas convinte): 

• Tesoiras, papeis, cartulina ou cartón, lápiz e regra (vale o canto dun cartón), 
rotuladores, pegamento e diferentes texturas de distintas naturezas e tipos! 

• Onde atopas as texturas visuais?: pois en imaxes de libros vellos que xa non uses, 
revistas, xornais..etc 

• Onde atoparás texturas artificiais?, en todo tipo de materiais que nos rodean, dende 
un tecido de algo que xa non uses, tamén poderías reproducila dunha superficie 
utilizando por exemplo o Frottage * (técnica que che resumo máis abaixo) 

MÁNS Á OBRA: 
Lee o PDF enviado polo profesor atentamente para entender que son a TEXTURA 
VISUAL  e TEXTURA TÁCTIL  e as súas clasificacións. 

Recompila, fai ou fabrica co material que precises, alomenos dous tipos de 
texturas de cada unha (en total terás seis) das que aparecen explicadas.  

Despois pega esas texturas á folla da plantilla do cubo enviado máis abaixo e 
adxunto que terás que imprimir ou que tamén podes fabricar tí ao tamaño que tí 
queiras_ son seis cadrados soamente!!!). 

Podes pegar o resultado a unha cartulina máis grosa, para que o cubo teña máis 
consistencia todo e aguante ben as texturas pegadas. 

Dobra e prega ben todo o cubo e pega con pegamento polas solapas. Deixa secar e 
terás rematado o cubo texturado! 

Poderías facerlle unha fotografía e enviala ao correo srozas@iesgarciabarros.org 
para que o profesor poida ter a colección de CUBOS TEXTURADOS máis chulos do 
mundo? 

Frottage*: 
O frotage (do francés frotter, 'frote') é unha técnica artística que consiste en rozar un lapis 
sobre unha folla colocada enriba nun obxecto, para ter unha impresión da forma e textura 
dese obxecto. Tamén se pode facer con lapis de cores, ou pintados no primeiro bosquexo. 
Foi deseñado polo pintor surrealista Max Ernst en 1925. 
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