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1.-  Introducció: 
 
1.1.-  Antecedents del tema objecte de l’estudi. 
 
Experiència docent en Educació artística en els diferents àmbits educatius. Des de 
l’educació Infantil, Primària, Secundària i formació de mestres. Paral·lelament realitzo 
experiències de creació i pràctiques artístiques.  Des de les tècniques més tradicionals 
com el gravat, la pintura i la ceràmica fins al món del disseny i la imatge tecnològica. 
 
 
Breu història  
 
 
Vaig néixer a Barcelona i des de els vint anys que visc al Maresme, abans ja havia 
treballat de mestra especialista a l’escola Lys de Barcelona, quan estudiava, però quan 
vaig anar a treballar a l’escola Marinada del Masnou vaig conèixer a Jordi Pericot  que 
en aquella època 1978 compaginava la vida d’artista professional amb la direcció de 
l’escola Elissava. 
A mesura que vaig reflexionant vaig recordant com es va gestar aquest projecte. 
La suma de les experiències en l’ofici, però un viatge amb els alumnes a prop d’Auvers 
sur Oise, on fèiem un intercanvi amb els alumnes de coral i conjunt instrumental del 
nostre institut, vaig veure, mentre ens rebia l’alcalde i la regidora d’educació dins 
d’aquell mateix espai grandiós de la Maire d’aquella ciutat, una exposició de diferents 
produccions artístiques realitzades per alumnes des de l’escola maternal, passant per 
l’escola primària, batxillerats i adults. Era una mostra que ni els meus propis companys 
varen ser conscients preocupats per tot el protocol de l’esdeveniment però que vaig 
poder observar posteriorment. Era una mostra  expositiva molt interessant  i de gran 
bellesa creativa, realitzada pels docents amb els seus alumnes i evidentment motivada  
per una exposició que s’havia fet en el museu de la ciutat a partir de la  relació i la obra 
d’un artista de la zona. 
 
Vaig sentir dins meu que estàvem encara molt lluny nosaltres de poder fer quelcom 
semblant aquí al nostre entorn. Interiorment vaig barrinar com podia contribuir a poder 
fer quelcom semblant, encara que fos dins de les meves possibilitats.  
 
Aquest  fet, més el conjunt de interessos professionals i la pròpia inquietud personal 
m’han ofert conèixer més a prop el moviment cinètic, així com també les altres 
tendències dins l’art contemporani i poc a poc m’he anat interessant més, amb altres 
vessants del món creatiu actual. 
  
Com a docent i englobada dins el  Departament d’expressió de Visual i Plàstica i en 
l’àmbit de l’educació Secundària, vaig idear que seria molt interessant, portar a terme 
una exposició sobre l’art cinètic i en concret a partir de l’obra d’en Jordi Pericot, ja que 
durant vint anys va ser un dels artistes que va desenvolupar aquesta etapa del 
cinetisme en l’àmbit professional i representant al país a la Biennal de Venècia l’any 
1972.  
Per tant com a membre de la comissió d’exposicions  del Museu del Càntir varem poder 
realitzar l’exposició el mes de novembre de 2004 i organitzar una xerrada amb l’artista 
amb els alumnes de 4t i batxillerat.  
Va ser una sorpresa molt agradable el bon resultat i acollida. Arrel d’aquest fet, aquesta 
exposició també es va  realitzar a altres poblacions com La Garriga on es va repetir 
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aquesta experiència de la xerrada amb l’autor, amb els alumnes de l’escola oficial d’arts 
de la Garriga  i també a Teià on hi van assistir alumnes de l’IES Alella. També aquí es 
va fer una taula rodona al voltant de l’art conceptual amb Antoni Mercader i el propi 
Jordi Pericot. 
Va ser des de  aleshores quan el Museu de El Masnou, molt interessat per la trajectòria 
artística del seu il·lustre masnoví, va iniciar el procés de poder consolidar una mostra 
més completa i exhaustiva. Quan es va realitzar a Argentona es va mostrar una petita 
part i es va fer un enregistrament en vídeo de la conferència amb els alumnes i  que he 
utilitzat per a la complementació de la pròpia exposició amb una clara orientació  
didàctica. També he afegit a la documentació audiovisual  un reportatge que se li va fer 
des de l’Edu Campus del canal 33, però des de la vessant de catedràtic emèrit de la 
Universitat Pompeu Fabra i com a investigador en la comunicació. Així com també una 
projecció de la recuperació de les diapositives fetes de la instal·lació del cotxe 90_1C14 
exposat a la Rambla de Catalunya l’any 1974 i que vaig editar personalment. 
 
 
El projecte estava iniciat, però la gran tasca de restauració s’ha pogut fer gràcies al 
període de llicència doncs vaig treballar-hi durant el primer trimestre i part del gener en 
la materialització del catàleg, actualitzar l’arxiu de documentació, fer-ne les fotografies, 
etc. idear les activitats didàctiques, recursos i materials i contacte amb les escoles i 
centres de secundària i batxillerat. 
Paral·lelament amb Joan Casellas  varem iniciar la idea de portar a terme algun dia el 
projecte de treballar Joan Brossa des de la vessant del diàleg amb alguns artistes que 
tenen clara influència brossiana i que visquessin al Maresme. Va sorgir la idea de fer  
el projecte expositiu i relacionat amb una altra mirada de Brossa, des de les persones 
que han seguit un camí creatiu en l’àmbit de l’art conceptual, la poesia visual i la 
performance i aquest fet també s’ha pogut consolidar aquest curs amb l’exposició  amb 
el nom de DESBROSSAR. 
Val a dir que des de els centres educatius i arrel de la seva dissortada mort es van 
realitzar moltes exposicions al voltant de la seva obra, es van fer obres de titelles, 
exposicions de la seva obra gràfica, etc, i vaig treballar sovint amb els alumnes amb  
tallers de poesia objecte i poesia visual, etc o en altre exposicions relacionades amb 
altres autors com els Rastres de l’alfabet, etc...anys enrere.   
Aquesta manera de fer per espais locals com el Museu del Càntir des de la visió de 
diàleg en un clar homenatge a Brossa amb obres escollides per JM Calleja i Joan 
Casellas, encara no s’havia realitzat mai i el caire de donar-li una dimensió didàctica 
als centres educatius de la zona reforçava interès en tots els sentits. 
També ha coincidit correctament la programació en el temps l’exposició 
DESBROSSAR, que varem idear l’any 2004 i que es va inaugurar a començaments 
d’any coincidint perfectament amb el calendari del curs, per poder realitzar amb les 
escoles els tallers i les visites d’ambdues exposicions, ja que la d’en Jordi es va 
inaugurar el Març i va durar fins al juny. 
 
 
 
 
La realitat actual fa que encara estigui lluny l’educació artística com a formació integral 
de les persones en els centres escolars.  
Es desitja una formació harmònica i completa dels alumnes, de manera que obtinguin 
els coneixements indispensables amb els quals puguin desenvolupar-se  en la 
comunitat.  
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S’’ha d’aportar els elements necessaris perquè, considerant l’edat i el grau de 
maduresa de l’alumne, s’enforteixi la seva personalitat i la seva relació amb l’entorn 
natural cultural i social i crec profundament que una bona fórmula rellevant és dona 
amb l’aproximació a la creació artística contemporània. Per aquesta raó és de vital 
importància implementar accions i tendències  a millorar la importància de l’educació 
artística en tots els nivells. 
 
L’experimentació al voltant de l’art i la creativitat han estat sempre els elements 
generadors en les meves classes al llarg de l’experiència professional entorn de 
l’educació. 
Aquestes vivències han suggerit el motiu de la recerca i la motivació ha estat possible a 
través de les possibilitats que han generat les dues exposicions esmentades. De fet el 
temps ha condicionat unes experiències que han estat prou representatives per 
demostrar que davant de l’art en viu es desperten emocions estètiques, es 
descobreixen noves maneres de formació, de comprensió i diàleg  i sorgeix el fet 
intercomunicatiu i l’experiència directa amb les obres amb l’espectador no són iguals 
com es poden treballar a l’aula. 
 
Està demostrat que és un element integrador, actiu en l’expressió i que ofereix moltes 
funcions  dinamitzadores  cap a cercar  la sensibilitat i pensament entre les persones.  
Per aquest motiu i com a professora de Visual i Plàstica al llarg de la meva experiència  
com d’altres professionals que desenvolupem aquesta disciplina he pogut experimentar 
i aportar activitats d’aproximació didàctica a partir d’aquestes exposicions adreçades a 
la comunitat educativa. 
 
 
1.2.-  Explicació del tema. 
 
 
El projecte d’investigació analitza bàsicament aquestes dues exposicions d’art 
contemporani i relaciona plantejaments educatius específics al voltant de la reflexió de 
l’art, principalment  adreçat a l’abast dels públics de la comunitat educativa. 
S’ha fet  una recerca de l’art contemporani a partir de l’experiència docent i la pràctica 
artística des de diferents plantejaments conceptuals. 
S’ha creat  possibilitats d’oferir al sistema educatiu recursos didàctics  a partir del 
coneixement i crear uns materials suggerents i creatius per afavorir la didàctica de la 
comunicació amb els mitjans tecnològics i l’educació artística. Convidant a l’expressió, 
a la comunicació, a  la creativitat i al  reconeixement del patrimoni artístic, al donar-li 
sentit als espais expositius i despertar interès cultural dels públics. 
L’objectiu final està representat en un espai web, com un racó de l’art contemporani 
actualitzat i documentat  a la manera d’oferir un centre de recursos a l’abast des de la 
xarxa Internet i completat amb recorreguts hipertextuals que afavoreixin els interessos i 
les necessitats dels usuaris amb l’aproximació a l’educació artística basada amb 
artistes del país i entre d’altres internacionals, amb interaccions relacionades amb 
l’experiència docent i la recerca a través de l’experimentació amb l’art. 
 
He treballat en espais expositius i he pogut aprofundir  i investigar tots els factors que 
intervenen alhora d’elaborar i portar a terme un projecte expositiu, tenint present el 
paper del comissariat, la coordinació, els docents, als artistes, els estudiants i als 
públics en general. 
També he treballat per l’educació en els espais expositius des de els diferents punts de 
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vista i amb conceptes transversals per aprofundir en els possibilitats de les pròpies 
exposicions com a recursos de treball. 
A partir d’aquestes experiències he fet activa una web que recull aquestes vivències i 
activitats. 
Ha estat un camp de proves i s’han generat plataformes experimentals que han portat a 
terme diverses vies de seguiment i interacció. 
 
 
1.3.-  Objectius i resultats proposats. 
 
 
-S’ha reflexionat sobre el fet expositiu, actuant directament en la seva construcció:  
Restauració de la col·lecció de les obres històriques de Jordi Pericot, comissariat de 
l’exposició  i dissenyat les activitats didàctiques així com la realització de totes les 
visites escolars, de públics familiars i seguiment de les experiències en els centres. 
Coordinació i activitats complementàries, difusió i cooperació entre els espais 
expositius, els artistes i els centres educatius. 
-S’ha treballat l’obra dels artistes, Joan Brossa, J M Calleja, Joan Casellas i Jordi 
Pericot. 
 
 
Alhora també he anat fent recerca a partir d’espais expositius rellevants i observant i 
informant-me de com es treballa a nivell de públics infantils i escolars en museus i 
centres d’art.  
Després des de la perspectiva i basant-me en la realitat logística dels espais expositius 
i dels museus locals en les poblacions on he treballat, he posat en confluència les 
possibilitats entorn a l’experiència expositiva, la creativitat i el diàleg com a joc visual al 
voltant de la docència i la comunicació en les possibilitats reals d’aplicació. 
Aprenent de la comunicació amb els públics des de diferents punts de vista. Adaptant-
los a les edats i a les pròpies energies i observacions dels nens i nenes, joves o adults. 
Amb voluntat de fer visible la construcció i els processos de treball a partir de la 
telemàtica que permet la xarxa educativa. 
 
 
2.-  Treball dut a terme: 
 
 
Activitats d’aproximació a les exposicions pels centres educatius de la zona.  
Enregistrament i recerca d’informació complementària per a realització del contenidor 
web on es troben les experiències i els materials com a recursos i suggeriments 
didàctics.  
Creació de materials específics i recursos en xarxa. 
A més a més de poder apropar-me als centres d’art i analitzar o aprendre del que hi 
exposaven o treballaven en l’àmbit educatiu, he pogut desenvolupar un gran espectre 
de continguts i relacions que el llenguatge hipertextual ha permès fer més visible. 
Aquesta disponibilitat de temps ha fet possible recuperar, restaurar i fer la catalogació 
de  tota l’obra de la col·lecció particular de Pericot, fins al punt que la mateixa Diputació 
s’ha interessat en poder-la portar en les seves propostes expositives itinerants. 
L’èxit de la redescoberta per part dels públics ha generat prou atenció que fins i tot 
s’està treballant per a poder aconseguir un Centre d’art cinètic.  
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S’han pogut realitzar alguns objectius que com la gran part de les institucions 
analitzades cerquen:  
 
-Apropar vincles  entre la reflexió i la producció del coneixement i el pensament crític 
amb les arts visuals.  
 
-Posar de relleu el significat del context social i comunitari amb l’origen i el destí de les 
produccions. 

-Reflexionar sobre els processos de formació, producció i circulació de les produccions 
artístiques  com a configuracions d’identitat. 
 
-Proporcionar posant a disposició de la societat, les investigacions, les produccions i les 
eines desenvolupades pels departaments d’idees visuals. 

-Generar des de les arts visuals, un espai de trobada interdisciplinària  propici per a la 
reflexió sobre les preocupacions específiques. 

-Estrènyer relacions entre les diverses institucions involucrades en el circuit cultural i 
artístic, siguin institucions culturals, artístiques i/o educatives, museus, centres 
educatius locals, etc. 

 
 
2.1.-  Pla de treball  
 
 
He anat realitzant el calendari segons les perspectives del projecte.  
M’ha fet conèixer quins són els elements, departaments i àrees de coneixement que 
intervenen  en la ideació, disseny, construcció i comunicació per dur a terme  aquestes 
dues propostes expositives desenvolupades. 
S’ha discutit i consensuat com construir aquestes exposicions en els museus 
d’Argentona i El Masnou i  la possibilitat de crear noves vies de comunicació amb les 
escoles per exposicions d’art contemporani significatiu i fer-lo més proper als docents i 
als centres educatius, des de l’educació Infantil, Primària , Secundària i Batxillerats. 
També he treballat per dur a terme la construcció de l’arxiu documental de Can Xalant, 
Centre de creació i pensament contemporani de Mataró a partir dels treballs de recerca 
dels alumnes de Batxillerat artístic de la comarca. Iniciant un conjunt d’entrevistes i 
seguiment de protocols per gestionar aquesta possibilitat de comunicació: educació i 
servei. 
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2.2.-  Metodologia emprada 
 
He treballat per apropar-me amb les qüestions inicials al voltant de tot  projecte on 
estaven implicades les funcions i metodologies dels diferents agents implicats ( artistes, 
comissaris, gestors, mediadors, educadors, investigadors i públics ) i  a través de 
visionar i extreure formes de treball entorn l’art en espais museístics i centres d’art 
contemporani. 
 
 
Museus visitats personalment durant el període de la llicència: 
 
Centre d’art Georges Pompidou, http://www.centrepompidou.fr/ 

 
Palais de Tokio, http://www.palaisdetokyo.com/ 

 
Musée d’art Moderne, de París,  www.mam.paris.fr/ 

 
Museo Nacional de Arte Reina Sofía, www.museoreinasofia.es/ 

 
MuseoTyssen-Bordemisza, www.museothyssen.org/ 
www.educathyssen.org/pequenothyssen.html 
 
MALBA. Museo de Arte latinoaméricano de Buenos Aires,  www.malba.org.ar/ 
 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, http://www.malba.org.ar/ 
 
Centro Recoleta de Buenos Aires, www.centroculturalrecoleta.org/ 
 
Fundación Proa de  Buenos Aires, www.proa.org 
 
Centre de Cooperación Latinoaméricano, www.centrocultural.coop/ 
 
Centro Cultural General San Martín, www.ccgsm.gov.ar/ 
 
MACBA. Museu Nacional d’art contemporani, www.macba.es/ 
 
CASM. Centre d’art Santa Mònica. www.centredartsantamonica.net/  
 
Caixa Fòrum. http://obrasocial.lacaixa.es/exposiciones/exposiciones_ca.html 
 
Fundació Joan Brossa http://www.fundacio-joan-brossa.org/ 
 
La Pedrera. Fundació Caixa de Catalunya. http://obrasocial.caixacatalunya.es 

 
Can Xalant, Centre de  Creació i pensament Contemporani de Mataró  
www.canxalant.org/ 

 
Espai F de Mataró. http://cultura.mataro.cat/espaif/ 

 
Can Palauet, http://cultura.mataro.org/canpalauet/ 
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Experimentem amb l’art de Barcelona, www.experimentem.org 
 
Museu Abelló de Mollet, i l’Aparador http://www.museuabello.com/cat/aparador.html 
 
Fundació Palau de Caldetes, http://www.fundaciopalau.net/ 
   
Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu  www.museudecardedeu.org/ 

 
Museu Guggenheim de Bilbao  http://www.guggenheim-bilbao.es/caste/home.htm  

 
 Programa: Aprendiendo a través del arte. Curso 2006-2007 

http://www.guggenheimbilbao.es/caste/programas/01aprendiendo2.htm  
 

Tabacalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián 
http://www.tabacalera.eu/index.php               
 
S’ha treballat de manera que els espais expositius siguin llocs d’intervenció i 
d’interrelació dels públics i un indret on els artistes ens facin sentir i participar del 
procés de creació de la seva obra i de fer-nos-en còmplices. Amb una nova voluntat: la 
de fomentar decididament la creativitat i, d’aquesta, fer-ne un recurs pedagògic i 
didàctic per a tots els públics i  teixir complicitats entre tots els participants. 
També perquè siguin els alumnes qui per mitjà de la investigació i de l’observació, el 
diàleg i la comparació, desenvolupin alguns dels conceptes tractats i que s’han 
desenvolupat després d’haver vingut a l’exposició amb els seus mestres i professors. 
 
La tasca s’ha basat en un recull de material telemàtic que s’ha anat construint al llarg 
del temps. Ha sorgit d’un procediment espacial i en funció del valor temporal s’ha anat 
estructurant. Per tant és un contenidor de recursos hipertextuals on es poden trobar 
diferents elements, suggeriments i idees que permetran a qui vulgui endinsar-hi en 
aquest  espai comunicatiu i  visionar el treball realitzat en el període de la llicència. 
 
També em van oferir la possibilitat de participar en la Fundació Fornells-Pla i Conxa 
Sisquella de la Garriga. Com a mediadora entre els centres i la pròpia Fundació que 
són els dos tallers propis dels artistes.  
Però finalment no van poder engegar el projecte per motius particulars, però 
fonamentalment econòmics. 
 
Proposta de tallers per a la Fundació Fornells Pla i Conxa Sisquella. Annex1 
 
Ha estat un treball de vegades complex, però alhora molt gratificant. 
S’ha dialogat, amb totes les persones factibles i després s’ha organitzat les diferents 
reunions, cartes, mails, trucades, entrevistes, etc que han fet possible les exposicions i 
les visites escolars. Al ser un espai de treball sense experiència específica anterior. 
 
La tasca s’ha dut a terme de manera progressiva i cooperativa per tal de fer les 
exposicions i l’aproximació dels continguts de les activitats al voltant de les obres fossin 
participatives amb els companys mestres, professors i alumnes de la zona. 
 
S’han fet decisions al llarg de l’any al voltant de la importància de l’educació artística i el 
desenvolupament de la conceptualització dels projectes per poder ser efectius i 
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dinamitzadors de possibles experiències futures. 
Es va presentar també a Experimentem amb l’art, conjuntament amb el projecte Zona 
Intrusa de Mataró. Annex2 
 
Ha arribat a tenir interès fins al punt de construir una idea de projecte cultural i didàctic 
a partir de l’obra cinètica com a punt de partida de la història artística del país i 
vinculant el procés com el punt de partida de l’era digital i tecnològica com a formes 
d’expressió als llenguatges creatius i vinculats a les arts adreçat al servei de la 
comunitat educativa i altres públics motivats. Aquest està en fase embrionària, però 
amb intenció sociopolítica compromesa. 
S’ha d’habilitar l’espai. Fer un informe econòmic i gestió financera, s’ha de construir el 
projecte que especifiqui els objectius i continguts possibles així com les activitats 
culturals,  didàctiques i gestionar el departament pedagògic. Com per exemple: 

-Col·laborar a que els nois i noies desenvolupin una xarxa de coneixement que els 
apropi a la cultura de les arts. 

-Ajudar a apropar els recursos de les tecnologies sota el criteri del llenguatge visual i de 
la imatge actual. 

-Donar a conèixer que existeix un art contemporani català. L'art contemporani no arriba 
a tothom.  

-Ajudar a pensar i a dialogar amb l'art i col·laborar a ampliar l'educació dels nostres 
nens i nenes, nois i noies o persones interessades  

-Adquirir reflexions i estratègies que serveixen per comprendre el context històric-
social.  

-De moment hi ha el projecte conceptual que ha dissenyat el propi Jordi Pericot. 
Projecte MAC/mas.  Annex3  
 
S’ha donat importància el procés de la recerca i s’ha iniciat un camí a través dels 
mitjans i recursos actuals motivats per l’accessibilitat de la tecnologia i dels mitjans 
audiovisuals perquè es pugui construir i dinamitzar un centre d’art que aculli aquestes 
possibilitats reflectides en el conjunt de l’experiència i on es proposa desenvolupar els 
àmbits ideològics, socials i artístics que ofereix la producció de la imatge digital: Art i 
ciència. 

 
El fet que amb la construcció d’aquestes exposicions hi estigués implicada directament 
ha generat un treball transversal entre tots els agents que hi ha intervingut. Artistes, 
comissaris, persones del camp educatiu per treballar els conceptes com estructurals 
per fer arribar el projecte expositiu, i la pròpia recerca i investigació per treballar els 
formats ( visuals, sonors, textuals, ...) i també s’han creat els documents necessaris 
que recullin les experiències en arxius de coneixements consultables i comunicables 
per mitja del llenguatge hipertextual, formats power point, pdf, documents audiovisuals i 
altres possibilitats de la interacció dels propis  recursos informàtics.  
 
S’han fet reflexions i valoracions positives de l’experiència entre els companys mestres, 
els artistes i els equips dels museus, observant la valoració positiva per part de tots els 
implicats en el projecte. 
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Per a cada una de les propostes expositives vaig generar un conjunt de materials 
suggerents i didàctics que facilitessin la participació i la comprensió dels conceptes 
representats de les propostes artístiques i que facilitessin el joc amb les interaccions 
que es vivien al voltant de les explicacions i entorn l’art, motiu de la recerca. 
En l’exposició DESBROSSAR vaig agrupar materials suggerents que permetessin crear 
altres diàlegs brossians amb materials escollits dins d’unes maletes i caixes que 
contenien objectes i elements que facilitessin la construcció de poemes objecte i poesia 
visual i que servien per treballar amb els grups. 
 
Els exemples es poden visualitzar en l’espai web: 
http://www.xtec.cat/ies-argentona/plastica/desbrossar/tallers.htm 
 
 
En el cas de l’exposició Jordi Pericot: 
 
Vaig construir una caixa amb rodes i diferents calaixos classificadors que agrupava 
variats materials suggerents com bols d’acer inoxidable, planxes de plàstic metal·litzat, 
imans, peces de colors, màquines cinètiques, pots de bombolles de sabó, calidoscopis, 
imatges de les obres, ...  
L’exposició era molt complerta i el temps només d’una hora feia que quedessin  curtes 
les sessions i moltes experiències van ser continuades a l’escola. 
Alguns grups, sobretot els més petits els hi facilitava segons la motivació el treball 
d’observació a través dels sentits, observant a través del dibuix, altres amb el joc de 
cercar i trobar, de reflexionar,... altres participant amb jocs magnètics, com camps de 
forces, jugant a través de la imaginació i les diferents maneres d’observar les obres, 
treballant les associacions, les disseccions pròpies de les mateixes obres i jugant amb 
els imatges i objectes facilitats. 
 
 
2.3.-  Descripció de l’estudi  
 
 
He treballat en l’estudi dels artistes, però fonamentalment he trobat relacions i 
interseccions entre els diferents autors i moviments artístics. L’estudi l’he basat en anar 
cercant informació, diàleg, consens, relacionant, estudiant i trobant un aglomerat 
d’idees que anaven casant i embolicant-se mútuament. Aquesta realitat feia que anés 
gravant, fotografiant, restaurant, treballant en diferents àmbits, però l’art contemporani 
era un contingut massa extens per poder desenvolupar en el ventall didàctic. El temps 
ha acotat el projecte en un conjunt de pàgines web, documents i altres projectes que 
han desenvolupat un camí vers a les inquietuds docents i d’aprenentatge. 
La singularitat de la situació que s’anava programant a mesura que el curs anava 
avançant ha permès retrobar les possibilitats didàctiques entorn de les exposicions 
esmentades. També és cert que molt material no s’ha pogut enregistrar, però el que es 
mostra en la web permet descobrir, jugar i penetrar en el camp de l’art i les idees. 
Aquest ha estat l’estudi que s’ha construït amb les possibilitats pròpies. 
Per tant l’espai web s’ha convertit al llarg de la llicència en un espai viu que anat 
modificant- se en funció de les etapes viscudes. 
És a dir, un espai actiu, permanentment obert a l’expansió i a la modificació. 
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2.4.-  Descripció dels recursos utilitzats  
 
 
S’ha utilitzat amb tota l’energia possible que poguessin ser tangibles aquest dos 
projectes expositius.  
Per motius històrics professionals tinc alguns coneixements de llenguatge hipertextual i 
com a persona interessada amb el món de la imatge, estic familiaritzada amb 
programes informàtics, principalment com a usuària i a través de la pràctica del grup de 
Treball de Telemàtica educativa des de el Moviment Educatiu del Maresme. Fa uns deu 
anys vaig iniciar el recorregut d’interessar-me amb el recursos informàtics. La realitat 
actual fa que tingui alguns coneixements al respecte a l’editor de webs Dremweaver i 
alguns recursos Flash. Així com alguns programes d’edició de vídeo. 
 
La tecnologia informàtica, els recursos digitals de la fotografia i el vídeo fan que els 
creatius ens ofereixin plataformes significatives per a la creació de recursos.  
Una mica jugant m’he basat en la participació com a concepte dels dos moviments  
artístics treballats, però he fet alguna incursió en la web per la pròpia forma de 
l’estructura digital de fomentar la interacció.  
 
La voluntat inicial era més envejosa, però he realitzat el projecte amb els recursos 
propis i sota la pressió de saber que el temps i el contingut del projecte podia 
desbordar-se sinó l’acotava. 
 
També perquè els espais expositius on s’ha dut a terme el projecte venia a ser un 
recurs nou i una oferta externa a les seves funcions habituals, doncs es tractava de 
donar cabuda didàctica des de les exposicions temporals i no amb les exposicions 
específiques dels propis museus: El Museu del Càntir d’Argentona i el Museu de 
Nàutica del Masnou, ja tenen articulada formes de presentació de visites i activitats per 
les escoles del contingut específic del museu però no de les temporals. 
 
Evidentment la proposta de dinamització ha fet augmentar considerablement el número 
de visitants. 
També  vaig enviar mails personalment a tots els centres educatius de la zona  i 
segons la resposta i en alguns casos puntuals vaig fer visites als propis centres per 
poder actuar i mostrar millor la comunicació i la participació.  
 
Ara s’està com demanant que es segueixi amb aquesta línia en les exposicions actuals.  
 
 
3.-  Resultats obtinguts. 
 
 
Visites dels grups  i estadístiques Museu del Càntir I Museu de Nàutica. Annex4 
 
Explorar per la web o a través del cd inclòs al final d’aquest document. 
 www.xtec.cat/~mpons123 
 
Podeu trobar imatges, treballs, petites filmacions i altres textos que facilitaran la 
comprensió del projecte realitzat. 
El fet d’haver estat en constant recerca ha aguditzat l’àrea d’influència en molts sectors 
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on he tingut relació i ha estat molt gratificant comprovar com en el Il Encontre 
Professional Patrimoni, creació i educació, el present com a futur, realitzat a la 
Pedrera i comissariat per Eulàlia Bosch hagi pogut crear lligams de connexió entorn la 
complicitat de molts sectors convergents en l’espai dedicat a la cultura, l’educació i el 
patrimoni. 
Veure web: http://www.lapedreraeducacio.org/flash.htm 
La llàstima ha estat no poder seguir amb el que s’havia iniciat, molts companys mestres 
em preguntaven si es continuaria el que s’havia engegat.  

Intervencions al voltant de les exposicions:  
 

Exposició DESBROSSAR,  diàlegs amb Joan Brossa per JM Calleja i Joan 
Casellas, al Museu del Càntir d’Argentona. Annex5 

 

Centres d’art i institucions públiques: 
MACBA, Museu d’art Contemporani de Barcelona, 
Fundació Brossa, Institut de Cultura de Barcelona,  Generalitat de Catalunya, Diputació 
de Barcelona, Xarxa de Museus Locals, Museu del Càntir d’Argentona, Ajuntament 
d’Argentona 
 
Centres educatius que han participat: 
 
IES Argentona 
CEIP Les Fonts  
CEIP Francesc Burniol, 
CEIP Bernat de Riudemeia 
Escola Pía Santa Anna de Mataró 
 
En total 690 alumnes amb visites dinamitzades  
Visitants totals ~1600 persones 
 
Exposició JORDI PERICOT, 20 anys d’art Cinètic + gràfics actuals al Museu de 
Nàutica del Masnou. Annex6 
 
Centres d’art i institucions públiques: 
Ajuntament del Masnou. Patronat Municipal del Masnou. 
 
Centres educatius que han participat: 
 
CEIP Marinada 
CEIP Ocata 
CEIP Rosa Sensat 
Escola Bergantí 
Escoles Escolàpies 
IES Maremar 
IES Alella 
IES Mediterrània 
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En total 711 alumnes amb visites guiades  
Visitants totals ~1800 persones 
 
 
3.1.-  Presentació dels resultats obtinguts 
 
Després d’haver experimentat amb l’art i haver tingut la possibilitat de protagonitzar 
aquestes propostes expositives he arribat a les següents conclusions pels objectius 
promoguts: 
 
-S’ha  facilitat  la tasca docent entorn  a la cultura i el pensament contemporani.  
-S’han  dinamitzat activitats que tenen resposta qualitativa en  l’àmbit educatiu. 
-S’han promogut  diferents formes suggerides a través de l’art amb  diferents maneres 
de veure i treballar activitats creatives. 
-S’ha millorat la qualitat de les classes motivades per la participació col·lectiva i s’ha 
mostrat interessant el fet intercomunicatiu entorn els museus o espais expositius vers 
els centres escolars. Creixent la voluntat de visitar les exposicions al voltant de les 
propostes dinamitzades. 
-S’ha convidat a la reflexió, al coneixement i s’ha despertat la curiositat envers l’art i la 
comprensió d’aquest. 
-S’ha creat la possibilitat de que la Diputació gestioni i faci rodar en altres municipis  la 
part històrica de l’exposició de l’art cinètic de Jordi Pericot. 
-S’ha iniciat interès municipal per promoure un Centre d’art MAC/mas al voltant de les 
obres cinètiques com a punt de partida del que representa avui l’art digital com a font 
d’inspiració i suports creatius en l’expressió artística a partir de la pròpia col·lecció 
exposada. 
 
 
3.2.-  Anàlisi dels resultats 
 
Des de l’estiu del 2006 i basant-me en els anys anteriors com a professora integrament 
dedicada a l’especialitat de visual i plàstica i paral·lelament dedicada a realitzar 
pràctiques  artístiques.  
 
També he anat fent un arxiu de materials suggerents i relacionats entre les pràctiques 
pròpies i artistes contemporanis per  integrant-los com a materials de suport en les 
classes amb els joves adolescents dins dels crèdits variables, així com amb exemples 
de treballs del propis alumnes,etc. 
El conjunt dels quals vaig  construir un mapa conceptual propi que s’ajusta a les 
possibilitats de les pràctiques realitzades i que he utilitzat com a recurs per a 
l’experiència docent com a formadora de mestres i en el crèdit variable amb 4t d’ESO a 
l’IES Argentona, però que en la web del projecte només està desenvolupat a través de 
l’art conceptual i el cinètic.  Annex7 
 
 
El camp de treball era massa ampli i l’he hagut d’acotar al voltant de les exposicions 
realitzades en les dues poblacions on he treballat.  
Divuit anys en El Masnou i deu a Argentona, més aquest curs de llicència. La qual cosa 
ha facilitat molt el desenvolupament de la feina, per connexions professionals, 
històriques i per clars motius relacionats amb l’efecte per companys i amics i les 
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vinculacions evocades per la pròpia experiència viscuda en els llocs de treball i espai 
de residència. 
 
 
Elaboració dels catàlegs de les exposicions.  
 
Desbrossar. Consensuar text, extreure imatges dels vídeos, participació amb el 
disseny. 
Anàlisi i reunions amb els artistes i els gestors del Museu i regidors de cultura de 
l’Ajuntament d’Argentona.  
Sol·licitud de prèstec d’obres de Joan Brossa a la Fundació Brossa i al MACBA. 
Gestionar transport i assegurances. Consensuar finançament despeses  de la mostra 
amb el Patronat del Museu del Càntir, director del Museu i Regidoria de Cultura de 
l’ajuntament d’Argentona. 
Reunions amb JM Calleja i Joan Casellas, coordinació de les activitats 
complementàries i visites als centres escolars per participar en les activitats adreçades 
als joves i als nens i nenes. 
Presentació de l’exposició a altres públics familiars. Pares, nens i nenes de cinc anys 
de l’escola Adela de Trenqueleón de Barcelona amb la seva tutora Elisenda Font. 
 
Activitats complementàries: Cercar i organitzar xerrada amb Frederic Amat i projectar la  
pel·lícula “Foc al Càntir”.  
 
 
Jordi Pericot. Classificar obra, fotografiar, catalogar, actualització de l’arxiu, redactar i 
coordinar escrits i disseny amb l’artista amb el dissenyador i editor del catàleg. 
Restauració de les obres malmeses pel temps, algunes amb més de quaranta anys. 
Comissariat, reunions amb Jordi Pericot,  possibilitats reals, coordinació amb la direcció 
del Museu de Nàutica, activitats per als centres educatius amb visites dinamitzades 
personalment, creadora de recursos suggerents pel professorat i alumnes  amb la 
finaliat de facilitar la comprensió de les obres, contextualitzant-les en el passat recent i 
fent constar les possibilitats connotatives, didàctiques i tranversals.  
 
Edició de vídeo de la instal·lació 90_1C14. Digitalització de diapositives i muntatge de 
vídeo realitzat en motiu de la primera xerrada als alumnes de l’IES Argentona en motiu 
de la primera mostra històrica l’any 2004 i un capítol del Canal 33: Educampus dedicat 
a Jordi Pericot com investigador i comunicador. 
Traducció del text del llibre dedicat a l’Arte Cinético en España d’Imma Julián, 
catedràtica d’Història de l’art de la UB, del capítol dedicat a Jordi Pericot. Després 
coordinar amb ella l’actualització d’aquest per poder posar en el catàleg de l’exposició. 
 
Visites guiades per a tots. 
 
Agraïments per les entrevistes, xerrades amb artistes, professors, amics amb 
experiència docent, etc.  
Entre molts d’altres  vull destacar: 
 
Adolfo Nigro 
 
Com ensenyar? quines són les base per fer un discurs estètic, fonaments de la 
Bauhaus, conceptes de línia ,de traç, de ritme,...Experiències pròpies com a professor, 
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ell com alumne de Gurvitch i amb clares influències constructivistes de Joaquín Torres 
García, el que és cert que la seva obra està també marcada per la influència de la seva 
curta estada a Barcelona a mitjans dels anys 70, on es poden visualitzar influències 
amb elements brossians i mironians. 
 
Jordi Pericot  
 
Grans reunions per classificar l’obra, com recuperar i restaurar les peces històriques va 
ser una tasca llarga i lenta, algunes peces portaven massa temps deteriorades i vaig 
ocupar-me personalment de la seva restauració. La característica de treballar amb 
Jordi Pericot, és el seu bon humor, la seva saviesa sense pretensions, les ganes de ser 
feliç i la capacitat d’il·lusionar-se en tot projecte. Fins a tal punt que et contagia. 
 
Frederic Amat 
 
Va participar en la presentació com a director de la pel·lícula Foc al Càntir i amb guió 
de Joan Brossa. També ens va oferir imatges dels seus murals. 
El murals de les  olles que està a la paret del Mercat de les Flors (2001) i els del dels 
pits de Gallifa on es veu la realització del  la teulada  de la Fundació Artigas i amb la 
realització conjunta amb Joan Gardy Artigas  
 
Neus Bruguera 
 
Mestra i  il·lustradora va introduir-me com a formadora aquest curs de llicència donat a 
que estava vivint a les Balears i vaig realitzar el curs de formació en Visual i Plàstica al 
CEIP Joan XXIII  a l’escola de les Borges Blanques. Els dies 22 de febrer; 28 de febrer i 
1 de març; i 7 i 8 de març. 
L’assessorament va ser de 15 hores. Per tant 5 sessions de 3 hores ( de 5 a 8h de la 
tarda) 
 
Montse Vives  
 
Artista i membre fundadora de l’espai “Experimentem amb l’art” al carrer Torrijos de 
Barcelona. http://www.experimentem.org/ 
 
Marta Balada 
 
L’anomeno com a mestra de mestres i com a persona que en el seu moment amb va 
guiar a través del seu tarannà professional aportant-me l’entusiasme que representa 
posar-se a treballar amb l’educació artística com a eix tranversal i que he pogut gaudir 
en els seminaris que varem treballar plegades, en el Postgrau per entrar a Secundària i 
amb els recursos suggerents del llibre seu  i de  Roser Juanola “L’expressió visual i 
plàstica a l’escola” en els meus primers anys de mestra i per mitjà dels cursos de 
formació de l’escola Municipal d’expressió de l’ajuntament de Barcelona. 
 
Antoni Mercader 
 
Cap del Departament de comunicació Audiovisual de  la Facultat de Formació del 
Professorat de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de Treball. Assessor de la 
Mediateca del Caixa Fòrum etc. 
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Jorge Sarraute 
  
Músic i pintor,  marit i pare dels meus fills. 
 
Sònia Elvira 
 
Guia i educadora del Laboratori de les arts de Caixa Fòrum.  
 
Mario Hernández 
 
Arquitecte, professor i company del grup MOMOMOMA que hem presentat projectes 
conjunts i relacionats amb l’art contemporani i hem participat en seminaris per a 
dinamitzadors d’art contemporani com en l’exposició Quatre Taules dins l’organització 
Experimentem l’art. Col·laboració i participació en el Projecte Concurs Idensitats 07 i 
com a creador del projecte Fixat’hi. Presentat al departament d’educació i creat amb la 
voluntat d’apropar les tecnologies i el treball interactiu sota el concepte de participació i 
creació de noves formes de comunicació visual. 
 
 
També vaig apropar-me al Centre d’art i pensament contemporani Can Xalant de 
Mataró. www.canxalant.org, per conèixer el que podia desenvolupar o què em podien 
oferir i vaig participar en un taller:  
Traducció sense fi. Assajos sobre visualització i sinestèsia. Del 2 al 6 d’octubre del 
2006. taller realitzat per l’artista mexicà Erick Beltran 
 
 
"Traducció sense fi" 
 
En territori desconegut, per saber on som, recorrem un mapa. El mapa com a representació visual del 
territori en un full de paper. Sense adonar-nos, donem un salt conceptual radical, al transmutar els 
declivis, les muntanyes o els arbres en un conjunt de símbols i signes llegibles. 
Quina és la informació que ens interessa del que percebem? Com es forma el valor de les imatges? Com 
podem traslladar significats d’un significant a un altre sense perdre la raó? Què és llegir? Com donem 
coherència a un grup de signes? On està el significat, en el lector o en allò llegit? Podem llegir qualsevol 
cosa en qualsevol lloc? Què és la sinestèsia? Existeix la traducció sense fi? 
 
Alhora vaig iniciar entrevistes amb els centres de batxillerat d’educació artística per 
iniciar la voluntat de crear un centre de documentació a partir de treballs de recerca 
dels alumnes de Batxillerat artístic de la zona i que treballessin sobre artistes 
contemporanis de Mataró i comarca. Amb la finalitat de beneficiar-se mútuament amb 
aquest servei de relació cooperativa. i també vaig connectar amb l’Institut Municipal 
d’educació de Mataró. 
 
Altres suggeriments: 
Experiències rellevants programades pel Centre d’art Santa Mònica CASM _Educació 
Annex8 
 
Propostes de guions per a treballs de recerca on també hem fet una carta de conveni 
de col·laboració amb els centres educatius i Can Xalant. 
Annex9 
 
 
També vaig participar en un Taller Intensiu Final Cut Pro per edició de vídeo al propi 
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centre de Can Xalant 
Workshop a càrrec de Xavier Martínez  
Del 9 al 13 de juliol. de 10 a 14h 
Vaig  dissenyar dos cursos d’estiu relacionats amb l’art contemporani i la creativitat per 
l’ Escola d’Estiu  del Maresme i un altre per Experimentem. Però no van tenir prou 
nombre de matriculació.  
Vaig participar en un curs de Tecnologia de Final Cut Pro, programa d’edició digital no lineal i 
amb compatibilitat amb gairebé qualsevol format de vídeo per  Xavier Martínez, tècnic d’edició no lineal i 
postproducció de vídeo al departament de grafisme d’informatius de TV3. 
 
 
4.-  Conclusions: suggeriments, conseqüències, aplicacions i valoracions de la 
recerca, tant des del punt de vista de la matèria objecte del treball de llicència 
com des de la pràctica docent en els centres d’ensenyament. 
 
Com recollir tanta informació al voltant de l’art contemporani? 
 
Tot plegat m’agradaria haver fer un discurs crític, però pensant amb la necessitat 
d’expressió com a mitjà natural de les cultures i la possibilitats de trobar solucions a les 
mancances actuals. 
En un món globalitzat  els continguts són dirigits i articulats de forma global, motivats 
per les tendències i el capital de gestió, de  coordinació i principalment regit pel 
pressupost econòmic. 
 
Però com podem apropar que arribi als públics socials? 
Els nois i noies d’avui reben i estan molt habituats al consum de les imatges, 
principalment digitals i davant de l’art contemporani amb l ‘experiència són capaços 
d’extreure  visions, conclusions i crítica, però sempre que s’ajudi a conèixer i amb 
l’aproximació cap allò que ens ofereixen els artistes, generant pensament, reflexió  i 
creativitat potencial. El detonant és manifesta a través del coneixement i la pràctica 
creativa comporta experiència facilitada a través de les arts actuals. 
 
L’art és un eix tranversal en moltes altres matèries curriculars. 
 
Experiència Guggenheim  veure web 
http://www.guggenheimbilbao.es/caste/programas/01aprendiendo2.htm 
 
La forma de coneixement és a partir de fer lectures particulars i endinsar-los cap el 
coneixement de l’art. Sigui quin sigui, el popular, el tribal, o el contemporani de 
qualsevol societat. Quan davant d’una talla africana ens meravellem o quan un jove 
amb els recursos dels programes informàtics actuals en crea una animació amb 
l’ordinador i amb l’oferta de coneixement i educació ens pot crear poesia a través dels  
valors, pot arribar a inventar i a comunicar idees. Per això crec i està avalat per la 
UNESCO, http://www.colbacat.cat/congres.html que com més es treballi vers 
l’aproximació a l’art, més fàcilment s’obriran portes de coneixement i de pensament que 
comparteixen els propis valors de les persones siguin nens i nenes, nois o noies, en 
definitiva persones que desenvoluparan oficis diferents i necessaris a la societat. 
 
 
 
Determinats artistes  tenen mitjans per poder oferir exposicions visibles, però a la 
majoria li és més difícil mostrar, per problema de mercat o d’altres factors i queden 
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sense possibilitats de poder mostrar les seves creacions. Tot i que avui dia amb l’art 
digital es fa més accessible la comunicació. De vegades l’art emergent proper pot ser 
rellevant i tenir espai en indrets museístics locals, però evidentment s’ha d’oferir 
activitats d’aproximació per aprendre a través d’aquest creadors, siguin joves, grans o 
traspassats.  
 
L’art en grans museus o espais d’art de  les capitals del món, és un món empresarial 
complex i un producte  que genera alhora cercles de consum al voltant seu.  
Però com oferir altres sistemes d’aproximació i coneixement de l’art al voltant dels 
museus locals que ofereixen algunes exposicions, però que majoritàriament encara no 
tenen hàbit de rebre visites de públics de la franja educativa de la població, sinó hi ha 
qui vetlli per què així es generi. 
Aleshores després de la experiència de la llicència hem pogut observar i  comprovar, 
com gràcies a la dinamització vers els mestres i professorat i cap als alumnes, es 
transporta un enriquiment comú i obert a les capacitats i a les possibilitats d’expressió a 
través dels públics assistents, així doncs es fa més factible a que sorgeixi aquest 
interès si es fomenta pels centres educatius. 
 
L’educació és el primer pas pel desenvolupament d’una cultura i la creació artística  i el 
pensament contemporani són prou importants com per desenvolupar-se en el camp 
educatiu. Fa molts anys que estem immersos en una societat que ofereix serveis 
educatius en els museus o centres d’art, però no està extens en els centres  de 
poblacions més petites. Els museus locals tenen sales d’exposicions temporals que 
amb una bona programació poden desenvolupar criteris d’educació artística als centres 
escolars de la zona i facilitar la tasca docent entorn a l’art, així com ja es fa en altres 
matèries del currículum escolar. 
Hi ha comunitat autònomes que ajuden a que els nois i noies, nens i nenes facin murals 
per la ciutat evidentment adreçats per professionals i persones orientadores per a que 
les seves realitzacions siguin creatives i amb gust estètic. 
Moltes d’aquestes possibilitats es poden desenvolupar amb propostes arquitectòniques 
d’espais públics o específics on els nois i noies puguin prendre part de les solucions 
estètiques, ja siguin en formats de mosaic, escultòriques o murals,... sempre 
assessorats per professionals. 
D’aquesta manera es pot encaminar un concepte més dinàmic del patrimoni, establir 
ponts entre noves estratègies i formes de gestió. Cercar serveis educatius amb les 
institucions culturals dels municipis. 
L’art com a patrimoni no ens ve donat sinó que és un resultat d’un acte de creació i té 
una vida lligada a  l’educació. Gràcies a la voluntat d’apropar l’art els espais on es 
mostren esdevé un lloc d’interès per a la població.  
 
M’agradaria fer possible dissenyar una fórmula que facilités aquesta continuïtat des de 
la meva experiència professional, donada  la força que s’ha generat entorn l’experiència 
durant aquesta llicència. 
Com podríem articular una fórmula que donés pas a aquestes idees iniciades i que han 
tingut resposta massiva de participació.  
Sento interiorment que la meva pràctica docent i professional té ara més sentit en 
aquest espai de creativitat i investigació, aconseguint fent extensiva la docència en 
formació i possibilitant  pràctica amb la  plàstica creativa i així  per reforçar el 
coneixement cultural, la sensibilització  artística de  l’àrea de visual i plàstica, ja que 
encara està en clara desavantatge en els currículums actuals i crec que d’aquesta 
manera es treballa alhora en dues vessants que s’ajuden mútuament. L’àmbit 
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institucional educatiu i l’àmbit museístic. Facilitant la tasca als docents i aportant  
interès educatiu i cultural al municipi i a la seva població emergent. 
 
Facilitant a través de l’aproximació de l’art proper un clar reconeixement de l’educació 
cultural i sensibilitzador de la societat,  fent que  sigui un eix transversal dins de les 
altres matèries, ja que està plenament lligat a altres possibilitats tecnològiques, 
lingüístiques, científiques, etc 
 
-S’ha aconseguit un  diàleg comú i obert al coneixement de tota una àrea local amb els 
companys docents i extensiva alhora  per la xarxa Internet. 
 
 
 
5.-  Relació dels materials continguts en els annexos 
 
 
Annex1- Presentació de les activitats educatives:Conxa Sisquella i Fornells Pla.  
 
 
Annex2- Document presentació de projectes i recursos pedagògics Espai Eart. 
 
 
Annex3- Projecte Mac/mas. 
 
 
Annex4- Registre de visites escoles  de les dues exposicions 
 
 
Annex5- Presentació de les activitats educatives: Desbrossar, diàlegs amb Joan Brossa 
per JM Calleja i Joan Casellas.  
 
 
Annex6- Presentació de les activitats educatives:Jordi Pericot, vint anys d’art cinètic 
(1964-1984) + gràfics actuals. 
 
 
Annex7- Mapa conceptual per desenvolupar idees didàctiques i de relació amb l’art 
contemporani. 
  

 

Annex8- Informació del Centre d’art Santa  Mònica CASM_EDUCACIÓ. 
  

 

Annex9 - Propostes de guions de treballs de recerca i carta document per col·laboració 
centre educatius i Can Xalant. 
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DOSSIER L’ART PER APRENDRE. Temps de Vídeo. A l’entorn de l’exposició 
Temps de vídeo. 1965-2005. 28 de setembre - 8 de gener de 2006. Servei Educatiu- 
Laboratori de les Arts. 
 
DOSSIER PER A PROFESSORS. L’ART PER APRENDRE. 
RETRATS I AUTORETRATSA l’entorn de l’obra de Lucian Freud. Del 24 d’octubre de 
2002 al 12 de gener de 2003. Servei educatiu Laboratori de les Arts. 
 
DOSSIER PER A PROFESSORS. L’ART PER APRENDRE. HUMOR, “COLLAGE” I 
AUTOREPRESENTACIÓ 
A l’entorn de l’obra de Pierrick Sorin. Del 2 de setembre de 2002 al 5 de gener de 
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de maig de 2005. Servei educatiu Laboratori de les Arts. 
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Fundació La Caixa. Servei educatiu Laboratori de les Arts.  
 
PINTURA ARGENTINA FINAL DEL SIGLO VEINTE II. Ediciones Banco Velox. 
Articles relacionats amb artistes contempornis argentins. Guillermo Kuitca, Marcelo 
Pombo, Fabián Burgos, Miguel Harte, Graciela Hasper. Proyecto Cultural: Arte para 
todos. 
 
  
Llibres per a nens i nenes 
 
SCIESZKA, JON i  SMITH, LANE. MOMA. En busca de Arte. Text de Jon Scieszka. 
Ilustracions de Lane Smith. 
 
CARTER. DAVID A. Un punt vermell. Un llibre ple de sorpreses per a petits i grans. 
 
LAURE, MASSIN. El piano des couleurs. Gallimard jeunesse. L’audition coloreé. Els 
colors i la música. 
 
PAKOVSKA, KVETA. PONCTUATION. Llibre il·lustrat a partir del joc creatiu i 
expressiu d’aquesta illustradora 
 
PETER ELDIN. Puedo hacer magia. Magia fácil. Traducció Alberto Holguín Alfaro. 
Revisió Gustavo Lorgi. Panamericana Editorial. 
 
Articles 
 
LAFONT, ISABEL. Nuevos contenedores para el arte de hoy. La afirmación del 
videojuego como expresión artística. Secció Cultura. El País. 30 de març de 2007. 
 
SAMPEDRO JAVIER. Contra todo lo que se mueve. Sobre l’exposició de los 
Cinéticos al Reina Sofía. El País. 27 de març de 2007-08-16 
 
GONZÁLEZ ENRIC. La luna vista por Galileo. El País 28 de marzo de 2007. 
 
Publicación: Aprendiendo a través del arte 6º. Boletín del programa. Curso 2006-
2007. Guggenheim. Bilbao. 
Subdirección de Educación e Interpretación. 
 
Programa: Zona intrusa. Projecte artístic i pedagògic als instituts de Mataró. Patronat 
Municipal de Cultura de Mata 
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Webs 
 
http://www.museooteiza.org/  
http://www.centredartsantamonica.net/  
http://www.ivam.es/ 
http://www.educathyssen.org/ Espai educatiu 
http://www.mcescher.com/ 
http://www.ivam.es/ Servei educatiu 
http://www10.gencat.net/probert/catala/exposicio/ex14_pri.htm 
http://www.moma.org/destination/#  
http://sobrenosotros.galeon.com/mundo/taller/simetrias/simetrias01.htm web de recursos  
http://www.educalia.org/edujsp/home.jsp?idioma=ca web activitats educatives de la 
Fundació La Caixa 
http://educalia.educared.net/taller/listaTaller.do?tema=ARTE&i=ca Activitats telemàtiques 
creatives. 
http://www.hitentertainment.com/artattack/index_noflash.html idees suggerents 
d’activitats plàstiques per a nens i nenes  
http://www.mcachicago.org/family/parents.html 
http://www.getty.edu/education/teacherartexchange/ 
http://www.ramona.org.ar/ revista d’art argentina 
http://escaner.zoomblog.com/  
http://www.ldj.tm.fr/munari/italie/  
http://www.xtec.es/~mplanel4/volum/vunitats.htm 
http://www.xtec.es/~mplanel4/ 
http://www.ivan-marino.net/ 
http://www.guggenheim-bilbao.es/caste/programas/01aprendiendo2.htm 
http://www.tabacalera.eu/dossier/DOSS_CAST.pdf 
http://miraulam.multiply.com/video/item/38 Breu repàs de pintura de cares femenines de 
la història de l’art. 
http://www.salleurl.edu/arc/fixathi/web/index.htm 
http://www.salleurl.edu/arc/fixathiP/web/index.htm  
 
FIXAT-HI Aquest projecte va voler posar en pràctica una metodologia educativa 
innovadora que utilitza les TIC per a crear nous espais educatius que superin els límits 
curriculars creant tallers interdisciplinaris a partir del món perceptiu per mitjà de l’art 
contemporani basant-se en la cultura digital dels alumnes dins un context educatiu. Per 
desenvolupar capacitats cognitives a l’entorn de la cultura contemporània i fomentar una 
intercomunicació creativa i suggerent a l’entorn de les possibilitats de l’art contemporani, 
amb una filosofia constructivista mitjantzant les TIC. 
Amb l’intenció d’obrir possibilitats expansives en activitats per a institucions educatives, 
centres culturals, museus,... en relacions constructives per la plataforma pròpia que 
produeix l’eina internet i la telemàtica educativa. 
 
 
Per acabar volia agrair el que m’ha permès treballar durant el període de llicència, 
gaudint de la il·lusió de jugar amb el coneixement, la dificultat i la creativitat i sobretot per 
la satisfacció d’haver treballat jugant i aprenent a través de l’art. 
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