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1.- INTRODUCCIÓ 

 

Les antigues escoles públiques d’arts aplicades i oficis artístics, que actualment 

responen al nom d’escoles d’art i superiors de disseny, des de mitjans dels 

anys noranta del segle passat, han patit una transformació impulsada per  la  

implantació de la llei orgànica LOGSE, aprovada l’any 1990. 

El treball que he realitzat es situa en aquesta transformació i planteja la actual 

situació d’aquests centres públics d’educació artística no obligatòria, en un no 

lloc,  metàfora que vol expressar la disfunció d’aquestes escoles dins els 

diferents nivells/trams de l’educació artística, en el nostre país. Per arribar a 

descriure aquest espai metafòric, la primera part del treball és un repàs històric  

del paper d’aquestes escoles des de la seva creació i múltiples transformacions 

en el context social i de formació. Apartat que es completa amb l’estudi i 

evolució de les teories pedagògiques que han portat a unes metodologies, 

influïdes per canvis socials, polítics, econòmics i tecnològics, per arribar al 

moment actual i analitzar la situació tenint en compte l’ interès del marc 

ideològic de la pedagogia constructivista base conceptual de la reforma que 

s’ha i s’està portant a terme. 

Per tal d’assolir aquest objectiu genèric, he treballat a partir d’un mòdul de 

coneixement específic, Expressions d’avantguarda, que forma part del 

currículum del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur.  Mòdul, 

que en l’adaptació curricular autonòmica, el Disseny Curricular Base, a 

Catalunya es va deixar un marge important d’actuació.  

 

La metodologia emprada per estudiar la didàctica del projecte artístic, lligada 

al desenvolupament del currículum en les centres. Té d’una banda un espai 

territorial, Catalunya, a partir de treballar amb tots els centres que han implantat 

aquest cicle formatiu i conseqüentment han desenvolupat aquest mòdul.  

D’altra banda de recopilació d’informació a partir del contacte amb els 

professors que treballen la matèria. Les eines que he utilitzat per recopilar la 

informació són: l’entrevista i el material de programació i la selecció d’imatges 

que m’han facilitat. 

També vaig està en contacte amb diferents escoles franceses, que treballen, 

com element central de la didàctica el projecte artístic, tal com queda reflectit 
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en els seus currículums. Paral·lelament estan treballant per adaptar les seves 

estructures a les noves necessitats,  el disseny de l’espai europeu d’educació. 

 

Els objectius que em vaig proposar van ser, en primer lloc, analitzar els 

materials propis i els recollits i produïts en d’altres centres. Seguidament un 

treball comparatiu de sistemes de treball i l’elaboració d’una guia didàctica 

sobre aquest tipus de metodologia de treball artístic. I, veure la necessitat de 

dissenyar un currículum específic sobre aquest sistema pedagògic. Finalment 

proposava un treball comparatiu entre els currículums desenvolupats a les 

escoles catalanes i les escoles franceses escollides.  

 

D’aquests objectius, he pogut assolir, l’estudi i anàlisi del tipus de treball que 

s’està desenvolupant a les escoles d’art i superiors de disseny públiques de 

Catalunya, en la metodologia específica del projecte artístic, dins el mòdul 

d’Expressions d ‘avantguarda. El treball de sistematitzar i reunir recursos en 

una guia didàctica del projecte artístic. I la opinió raonada i contrastada sobre la 

necessitat de crear un grup de treball per tal d’elaborar un currículum de 

caràcter superior per aquest tipus de coneixements. 

I, he desestimat el treball comparatiu entre les escoles catalanes i franceses , 

per manca de temps i de dades per a elabora un informa amb un mínim de 

rigor. 

 

Finalment, vull aprofitar aquest espai per donar les gràcies  a totes aquelles 

persones, que sense el seu ajut i  participació  des de diferents àmbits, aquest 

projecte no s’hagués pogut portar a terme. A suport i consell aclaridor i sempre 

a punt de la tutora del treball, la doctora Teresa Camps i Miró, als professors 

que m’han dedicat el seu temps i generosament m’han facilitat el seu material 

de treball, els companys de departament, que han col·laborat des de la seva 

àrea de treball i als alumnes que han participat de l’experiència. La paciència 

de familiars i l’ajuda d’amics i d’una manera molt especial a la complicitat i la 

sensibilitat pedagògica de David Santaeulària. Sense tots ells i la comprensió 

del departament aquets projecte no s’hagués pogut portar a terme. 
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2.-RESUM HISTÒRIC i TREBALL PREVI 

2.1.- APROXIMACIÓ  A L’EVOLUCIÓ DELS ENSENYAMENTS 

ARTÍSTICS A CATALUNYA 

 

Tot i que la història dels ensenyaments artístics al nostre país encara 

està per escriure/estudiar, voldria iniciar aquest treball de recerca fent 

una breu aproximació, conscientment  esbiaixada, a l’evolució 

d’aquest tipus d’ensenyaments en el nostre context, doncs crec que 

m’ajudarà a  argumentar la situació “estranya”, actual d’aquests 

ensenyaments, que m’agrada  definir com un “no lloc”1 dins el 

currículum dels ensenyaments artístics actuals. 

 

Una qüestió de caràcter administratiu i que fins el moment no han 

sabut resoldre els successius intents d’organització dels 

ensenyaments artístics és l’encaix entre els estudis de belles arts i 

arts aplicades. Un bon exemple el trobem en l’evolució organitzativa al 

llarg de la història d’una de les escoles oficials i públiques de 

Catalunya: l’Escola Llotja.  

 

En un primer moment va néixer coma escola d’arts aplicades a la 

indústria: l’any 1775 està datada la creació de l’escola oficial 

denominada Escola Gratuïta de Disseny (actual Escola Llotja), per 

iniciativa de la benemèrita Junta de Comerç, que tal com explica 

Josep Bracons Clapés2, donava, després de múltiples demandes 

adreçades a la cort, una resposta parcial al desig del sector artístic 

barceloní d’instaurar uns ensenyaments artístics de caràcter acadèmic 

que significaven una alternativa als tradicionals aprenentatges d’oficis  

artístics establerts pels gremis . Tot seguit va incorporar 

l’ensenyament de les belles arts: a mitjans del segle XIX l’escola i 
                                                 
1 Parafrasejant Marc Auge i el seu llibre:  Los “no lugares” Espacios del anonimato. Una 
antropologia de la sobremodernidad. Editorial Gedisa. Barcelona 1994, 2ona edició, on descriu 
molts dels espais que produeix la societat actual, lloc sense identitat, sense comunicació, 
sense humanitat. 
2 Veure Apunts sobre els ensenyaments artístics a Catalunya a la segona meitat del segle XX. 
Creixement i ramificació de l’Escola de Llotja. Discurs d’ingrés de l’Acadèmic Electe Il·l. Sr. 
Josep Bracons Clapés. Llegit a la sala d’Actes de l’Acadèmia el dia 16 de juny de 2004. Reial 
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Barcelona 2004. 
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l’acadèmia van integrar-se  en un procés complicat, estudiat i detallat 

per Frederic Marés3, serà un moment marcat per l’academicisme però 

també  impregnat per els nous moviments romàntics i realistes.  Serà 

a finals del segle XIX,  concretament l’any 1875, que té lloc una de les 

primeres ramificacions de l’Escola Llotja, va ser el traspàs de l’Escola 

d’Arquitectura de Barcelona a l’àmbit universitari. 

Al llarg del segle XX hi hauran moment de segregació i de 

reagrupament dels continguts impartits a l’escola: sobre el 1900 es 

van reagrupar els continguts d’arts aplicades i belles arts i una vegada 

acabada la guerra civil segons el decret 30 de juliol de 1940 s’establi  

de nou la separació de les escoles d’arts aplicades i belles arts, com a 

conseqüència d’aquesta disposició l’Escola Llotja es desdoblava en 

Escola d’Arts i Oficis i Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi (la 

segona ramificació  a ensenyaments d’àmbit universitari doncs com a 

resultat d’un decret de 14 d’abril de 1978 es va transforma en facultat 

universitària i esdevenia Facultat de Belles Arts de la UB, decret que 

va afectar conjuntament a les cinc escoles superiors de belles arts 

que aleshores hi havia a Espanya: Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla I 

València). 

L’any 1963 es va aprovar una nova reglamentació, que substituïa la 

de 1910, sobre els ensenyaments d’arts i oficis, que va estar vigent 

trenta-cinc anys i va introduir un nou canvi de denominació de les 

escoles ( esdevenien Escoles d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, que 

van donar l’acrònim EAAOA)  va establir uns estudis de cinc anys de 

durada  que conduïen a l’obtenció d’un títol de graduat en arts 

aplicades i en un seguit de denominacions que ben aviat es van 

descobrir com obsoletes. Aquest és un moment que coincideix amb 

l’eclosió de les escoles de disseny a Barcelona4, cap a on volien i de  

facto, van evolucionar els ensenyaments d’arts aplicades. Aspecte que 

                                                 
3 Marès Deulovol, Federico: Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. La Junta 
Particular de Comercio. Escuela Gratuïta de Diseño. Academia provincial de Bellas Artes. 
Barcelona: 1964. 
4  Van ser els anys de la creació de les escoles privades de disseny Elisava (1961) i Eina 
(1967) i la incorporació d’especialitats de disseny a l’Escola Massana (1964), que recordem va 
ser creada l’any 1929. 
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va quedar recollit, explícitament, en els actes i manifestos de la 

celebració del segons centenari de l’Escola Llotja5.  

 

Amb l’arribada de la democràcia  i la recuperació de l’autonomia de 

Catalunya es va produir, l’any 1981, el traspàs de competències sobre 

ensenyament a la Generalitat i amb aquest es van obrir noves 

expectatives de reordenació i adequació d’aquest tipus 

d’ensenyaments, els primers passos  van ser el desplegament del 

mapa educatiu, que va respondre a la voluntat de descentralització  

dels ensenyaments i es van crear les set escoles oficials i públiques  

d’arts i oficis arreu de Catalunya  ( Vic, Tàrrega, Olot, Badalona, 

Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Llotja i Deià)). Aquest 

desplegament va suposar copiar el pla del 63, vigent aleshores, més 

que aprofitar per establir un tipus d’escoles amb projecte propi 

lligades a les necessitats dels nous temps, i així  va persistir el 

problema de l’encaix dels estudis d’arts aplicades amb el conjunt del 

sistema educatiu. 

 

L’aplicació de la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema 

Educatiu, la LOGSE, de l’any 1990, va comportar a aquestes escoles 

l’extinció del pla d’estudis de 1963  i la transformació progressiva dels 

ensenyaments, sense que s’hagués aprovat una llei d’ensenyaments 

artístics de la qual van circular diversos esborranys. Aquest fet de no 

reconeixement de l’especificitat va comportar una transformació 

traumàtica d’una banda dels currículums que van perdre horari i anys 

de formació i d’altra banda d’ubicació donat que, aquest fet, va portar 

a un procés d’osmosi  entre dos camps del coneixement prou diferents 

per la seva pròpia naturalesa; parlo dels ensenyaments d’art i disseny 

i la formació professional.  

Va ser el moment de la constitució de l’Escola Superior de 

Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 

                                                 
5 Aquesta situació es troba ben expressada en un Pla general d’orientació pedagògica de 
l’escola que va ser redactat per Arnau Puig. 
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(ESCRBCC), tipus d’ensenyament previstos per la LOGSE que ha 

estat l’última ramificació que ha sortit de l’escola Llotja. 

 

A principis del nou del segle, el Departament d’Ensenyament,  va 

decidir implantar els ensenyaments superiors de disseny previstos 

també a la LOGSE.. Decisió que, si bé va permetre la configuració 

d’uns ensenyaments públic i específics de disseny, va arribar tard i 

sense marc d’aplicació ni planificació. M’explicaré. D’una banda, es 

van desenvolupar quan el boom i l’interès que aquesta disciplina 

generava (el disseny), declinava, enfront el marc que oferien les 

noves tecnologies i les noves demandes de la societat de la 

informació i del coneixement, nous paràmetres dins un món que 

s’anava descobrint com globalitzat i molt complex. El desplegament es 

va portar a terme sense generà cap debat ni preguntes que, en la 

seva reflexió, intentessin dissenyar i adequar el currículum a les 

necessitats de l’entorn i al mateix temps tenir un control racional de 

l’oferta de places públiques i equilibrada entre disciplines. I d’altra 

banda, tot i, com hem pogut comprovar, van ser aquest tipus 

d’escoles, en l’exemple específic de l’Escola Llotja, un tronc generós 

que ha conreat múltiples disciplines, en aquests moments de 

replantejament del ensenyaments superiors i específics han tornat a 

queda excloses del denominat Espai Europeu d’Educació Superior 

(EEES)6. Tot i aixó, com veurem més endavant, les escoles d’art 

franceses han treballat els seus currículums per entrar a formar part 

d’aquest espai europeu d’educació i la majoria d’escoles privades de 
                                                 
6 Aquest projecte europeu va néixer a la Sorbona l’any 1998, a través d’una Declaració que van 
firmar els ministres d’Educació de França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit. Un any més tard 31 
Estats van subscriure la Declaració Conjunta de Bolonya, document que estableix les línees 
principals per les quals deu desenvolupar-se l’Espai Europeu  d’Educació  Superior. Al llarg 
d’aquests anys diverses reunions han anat modelant l’estructura del EEES, Praga 2001, Berlín 
2003, Bergen 2005 i Londres 2007. Cada país esta realitzant  reformes legislatives per a poder 
implantar-lo inclús abans del 2010.  A Espanya, fins el moment s’han aprovat quatre reals 
decrets a 2003 i 2005 relatius a l’estructura dels ensenyaments, la regulació dels estudis de 
grau i postgrau, l’establiment del sistema de crèdits europeus  i els criteris per a l’expedició del 
Suplement Europeu al Títol.  
Està previst que al llarg del 2007 es presentin els borradors amb les directrius de les cinc 
branques de coneixement, s’aprovi la reforma de la LOU i una bateria de decrets i al llarg del 
curs 2007-2008 les universitats  començaran a elaborar  els seus plans d’estudi que tenen que 
tenen que aprovar primer per la CCAA i llavors per el Govern. Finalment el 2008 començaran 
els primers títols de grau.      
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disseny catalanes ja ofereixen títols avalats per universitats. El marc 

que acabo de descriure és el “no lloc”, a que feia referència al principi 

d’aquest apartat, on es troben les Escoles d’Art i Superiors de  

Disseny  públiques de Catalunya. En aquest espai del currículum 

d’educació artística, és on es treballa el marc metodològic i didàctic 

del projecte artístic, el desenvolupament del qual he intentat 

sistematitzar i explicar. Fins el moment, tal i com intentaré demostrar, 

els ensenyaments artístics s’estan duent a terme dins un marc 

volgudament transgressor, amb un currículum que es descobreix com 

anacrònic i amb un vocabulari obsolet i per aquest motiu, també 

transgredit. 

 

 

2.2.-ANTECEDENTS I ESTAT ACTUAL DELS CONEIXEMENTS 

CIENTÍFICO-TÈCNICS 

  

 

 

Si fem una mica d’història, trobem que el projecte artístic, de la 

manera que l’entenem avui, és a dir, com a mètode en el camp del 

procés de treball de l’artista és, des de mitjans del segle passat, una 

metodologia abastament amparada pels artistes. És un model de 

treball desenvolupat inicialment en el món anglosaxó, amb influències 

clares del l’escola alemanya Bauhaus  (hereva de les antigues 

Werkbund), ambdues antecedents directes de les nostres abans 

anomenades Escoles d’Arts Aplicades i Oficis Artístics i que ara reben 

el nom d’Escoles d’Art i Disseny, que explicaré, més àmpliament, en 

l’apartat següent. 

 

Molts dels plantejaments metodològics que s’havien desenvolupat en 

els marcs acadèmics de la primera meitat del segle XX, es van 

recuperar i reformar segons les necessitats del nou context social, 

industrial i artístic dels anys seixanta. És el moment  que el projecte 

artístic s’implanta, com mètode de procés de treball artístic, en  
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diferents centres i escoles de formació d’art de molts països de centre 

i nord Europa. Aquest però, com hem vist, no és el cas del marc de 

l’Estat Espanyol, donat que els models que es van seguir al llarg 

d’aquells anys de l’anomenat “desarrollismo” responien als marcats 

per la concepció acadèmia clàssica d’arts majors ( Belles Arts) i arts 

menors (Arts Aplicades), en la qual no tenien cabuda les noves formes 

de treball de l’artista contemporani, lloc on aquestes divisions havien i 

han desaparegut per a donar pas a la interdisciplinarietat. 

 

Des de fa unes dècades, aquests aspectes que acabem d’explicar, 

han canviant a l’Estat Espanyol, sobre tot per un cert reconeixement a 

disciplines de forta implantació en l’actual societat de la informació i el 

coneixement - parlo de matèries lligades amb la imatge- el disseny, i 

les noves tecnologies. Malgrat aquest fet, però, no hi ha un marc de 

referència, ni a nivell didàctic ni de currículum formatiu, que contempli 

de forma clara i reglada la metodologia que fa referència a 

l’aprenentatge del projecte artístic. Metodologia, d’altra banda, 

abastament emprada en el món artístic contemporani i desenvolupada, 

com acabo d’explicar, en el marc europeu en escoles homologues a 

les nostres actuals escoles d’art i disseny. Espais de formació que es 

caracteritzen per la manera que es dissenya, l’accés de l’alumne al 

coneixement,  amb continguts equilibrats tant de caràcter teòrics com 

pràctics. En definitiva, un model pedagògic que equipara el fons i la 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Metodología i didàctica del projecte artístic 
                                                                                               2006-2007 

 12 

2.3.-EXPLICACIÓ DEL TREBALL PREVI  

 

 

En aquest punt, cal que ens remuntem a mitjans de la dècada dels 

noranta del segle passat. Moment de forta implantació de la LOGSE i 

d’adaptació dels diferents currículums educatius a la nova llei 

orgànica.  

 

Les antigues Escoles d’Arts Aplicades i Oficis Artístics no eren una 

excepció, però tampoc no van ésser cap prioritat dins   la progressiva 

incorporació de transformacions del sistema educatiu. Aquest fet va 

portar, com ja he introduït,  a un procés d’osmosi  entre dos camps del 

coneixement prou diferents per la seva pròpia naturalesa: els 

ensenyaments d’art i disseny i la formació professional (apartat  cada 

vegada amb més presència i més estructurat). Amb això vull dir que 

encara avui, davant un problema que sorgeixi en les escoles d’art, al 

no tenir marc legal propi, per defecte, es recorre al marc de la 

formació professional, més estructurat i legislat. 

 

Fa un temps que s’han portat a terme a terme: el decret 

d’especialitats referent a les escoles d’art i disseny a nivell estatal i la 

implantació experimental dels currículums de diplomatura a nivell 

autonòmic. I, al mateix temps, s’ha obert un debat social sobre la 

necessitat d’organització d’aquest tipus d’ensenyaments en els seus 

diferents nivells. Fets que  deixen intuir i entreveure noves 

perspectives per aquests tipus de centres d’ensenyament. És davant 

d’aquesta nova realitat que vaig creure oportú demanar, un any 

acadèmic, per tal de desenvolupar un treball, l’objectiu principal del 

qual és, un treball comparatiu amb altres currículums que es 

desenvolupen en altres centres catalans sobre el projecte artístic, 

veure’n diferències i semblances per tal d’elaborar un espai didàctic 

propi. I, alhora, establir els primers ponts entre nivells de coneixement 

(mig, superior, grau, postgraus,....)  i els centres on aquests 

s’imparteixen. Per aquest motiu és important tenir en compte el marc 
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supranacional que dibuixen els acords que he citat, emmarcats, tal i 

com he explicat, per la declaració de Bolonya.  

 

Aquest projecte  té com inici un treball desenvolupat a les aules des 

de fa deu cursos, dins l’assignatura: Expressions d’Avantguarda, 

matèria que forma part del Cicle de Grau Superior d’Arts Aplicades al 

Mur (Pintura), cicle que s’imparteix a l’Escola d’Art  i Disseny d’Olot 

entre d’altres centres de Catalunya. En el moment de redactar el nivell 

per desplegar-lo a Catalunya varem ( servidora formava part de l’equip 

que va redactar aquest nivell) , conjuntament amb el departament 

d’educació, deixar aquesta matèria oberta per tal que, amb el temps, 

s’anessin dibuixant els continguts. En aquest moments s’han produït 

un sèrie de recursos (texts, publicacions, bibliografia, notes, cartes,...) 

i materials (imatges, vídeos, CDs,....)  que cal ordenar i transformar 

com material per a l’ús didàctic i per poder extreure’n conclusions de 

caràcter pedagògic. 
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3.- SOBRE ELS PRINICPIS PEDAGÒGICS  EN L’EDUCACIÓ 

ARTÍSTICA 

 

3.1.-DE LA DESTRESA MANUAL A LA NORMA 

 

Si entenem l’educació artística com l’acció de transmetre un conjunt 

de sabers sobre el fet artístic en els seus diferents apartats, en el 

marc  de la cultura occidental, i en concret pel que fa a l’educació 

artística europea, la tendència formativa que ha dominant des de 

l’Edat Mitjana  fins el segle XX, s’ha qualificat com instrucció artística 

o educació dels artistes. Aquest fet té una història que es remunta al 

conjunt de sabers transmissibles7. En un  primer moment la instrucció 

tenia la finalitat de formar especialistes i es basava en la transmissió 

dels coneixements, de les intringulis del ofici, era la formació des de 

l’aprenentatge dins el marc dels gremis de l’Edat Mitjana. A mesura 

que van canviant les concepcions i funcions de l’artesà i l’artista es 

produiran els canvis d’orientació en els continguts propis de la 

formació artística: des de les primeres reunions informals 

d’humanistes en la Itàlia del Renaixement, passant per la regulació 

que es va portar a terme durant l’època Manierista fins a la  concepció 

de Colbert d’un gran sistema d’acadèmies al servei de l’Absolutisme i 

també del Mercantilisme i la difusió d’aquesta idea per tota Europa. 

Serà el moment en que l’art adquireix el seu propi estatut d’autonomia 

com a forma de coneixement independent, es produiran els grans 

canvis d’orientació en l’educació artística, així com  també serà el 

moment de la institucionalització del saber artístic amb l’aparició de  

les Acadèmies - la seva genealogia de les qual ha esta ben estudiada 

i documentada per Nikolaus Pevsner8-. Aquest fet suposa un canvi en 

                                                 
7Els fonaments didàctics s’establiran entorn dels següents aspectes: el valor formatiu del 
model, la importància de l’autoritat del mestre, la imitació i la progressió en la dificultat com 
fonaments metodològics per a l’adquisició de la perfecció tant en les formes com en les 
destreses i la importància de l’acció productiva en el procés d’instrucció. Fonaments  descrits 
per Imanol Agirre a Teorías y prácticas en Educación Artística  Colección Intersecciones 6. 
Editado OCTAEDRO/EUB – Universidad Pública de Navarra Pamplona 2005. pp205. 
8
 Veure: Pevsner, N., Las Academias de Arte, Editorial Cátedra, 1982. Amb epíleg de Francisco Calvo 

Serraller sobre Las academias artísticas en España. 
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l’enfocament d’aquest tipus d’ensenyaments, ja que desplaça el centre 

d’interès de la destresa manual cap a la norma.  

 

L’Acadèmia com a marc de transmissió del coneixement artístic va ser 

una de les primeres institucions que,hereva de la il·lustració, va 

ordenar aquest tipus de coneixement per estrats i disciplines, Pevsner 

diu al respecte: “En general, el sistema medieval de enseñanza 

puramente técnica para artesanos estaba todavía plenamente vigente. 

La academia se mantuvo al margen, interesada sólo en las Bellas 

Artes”9 . Aquestes institucions de caràcter públic van anar sorgint a 

redós de les diferents corts absolutistes que en aquell moment  

 

 

Fig.1 Gravat de C.N. Cochin, 1763 Col·lecció de làmines sobre Dibuix de Diderot i 

d’Alambert. Mostra dibuixos de dibuixos a l ’esquerra, dibuixos de models de guix al centre 

i en l’extem dret, i  dibuixos del nu al fons a la dreta. És una representació del programa 

d’ensenyaments artístics a França al segle XVIII. 

 

 

regnaven e Europa i van portar a una absoluta uniformitat d’estil, 

marcat per París i la seva Acadèmia Real, Pevsner ho explica : 

“Echando un vistazo a la totalidad de sus programas, hay un rasgo 

que se hace inmediatamente evidente: la dependencia de París. ¿ Y 

por qué razón no habrían de seguir el ejemplo francés las ideas de las 

cortes europeas sobre la alta educación artística, si el resto de las 

formas de alta vida cultural eran imitaciones de Vesalles ?. Las reglas 

de las academias de Berlín (...) y de la Academia de Viena (...) eran 

                                                 
9  Pevsner, N., Las Academias de Arte..., op. cit., p.113 
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copias literales de las reglas de la Académie Royal de Peinture et de 

Sculpture. Lo mismo afirman y prueban los autores de la historia de 

las academias de Copenhague, Estocolmo y San Petersburgo. Las 

academias de Madrid, Nápoles y Parma se debieron a la iniciativa de 

los bisnietos de Luis XIV y, como se sabe, la vida cortesana de París 

fue la inspiración de todas sus innovaciones.”10 

 

D’aquí en sortiran disseminades per els territoris les dites escoles 

filials, un exemple de les quals seria la anomenada en l’apartat 

anterior Escola Gratuïta de Disseny, creada l’any 1775 a Barcelona, 

per iniciativa de la benemèrita Junta de Comerç i autoritzada per la 

Cort de l’època. Es tracta d’un model semblant al prussià, que va 

implantar escoles filials a finals del segle XVIII i principis del segle 

XIX i on existien fàbriques importants i ganes d’instaurar 

ensenyaments artístics com alternativa als tradicionals ensenyaments 

d’oficis artístics implantats pels gremis. Els plans d’estudi dels cursos 

acadèmics van continuar essent pures classes de dibuix tant si 

s’impartien a futurs artistes com si s’impartien als artesans, “(...) 

parecería que apenas se han producido cambios entre el Cinquecento 

y el siglo XVIII. Dibujar de dibujos, dibujar de modelos de yeso, 

dibujar del natural: estas tres etapas son las mismas en Leonardo, 

Zuccari, Lebrun y los neoclásicos.”11 (fig.1) 

  

 

Aquest manera d’entendre el marc acadèmic ha marcat  la manera de 

dissenyar el currículums d’educació artística als països d’òrbita 

europea. De fet, al llarg de tot el segle XIX treballarà sota aquest 

marc ideològic i metodològic, contra el qual es farà front, es revisarà i 

s’acabarà convertint en obsolet donat el nou espai on es situa l’art i 

l’artista.  Les acadèmies, encara que van anar incorporant algunes 

idees de la nova època, eren essencialment  Antic Règim,  donat que 

responia a les necessitats de la Cort i la noblesa, per això quan la 

                                                 
10 Pevsner, N., Las Academias de Arte..., op. cit., p.117 
11 Pevsner, N., Las Academias de Arte..., op. cit., p.122 
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Revolució Francesa va acabar políticament amb l’Antic Règim, el 

ciutadà de 1789 es va oposar amb totes les seves forces  amb tot el 

que el representava, de la mateixa manera que l’artista romàntic es va 

oposar a qualsevol sistema d’educació reglamentada. És el nou 

moment de revolucions socials i polítiques i la revolució intel·lectual 

que va tenir lloc al llarg del segle XIX.  “ La revolución intelectual se 

convirtió  en una revolución de apasionados sentiminetos, y la 

revolución social y política era ya inminente. Las primeras batallas 

entre los jóvenes artístas y las academias se libraron (...) en 

Alemania, en el campo de la Weltanschauung, y en Francia, en el 

campo de la política pràctica. En ambos países fue su artista más 

poderoso el que desafio al Ancien Régim: Carstens en Alemania, 

David en Francia. Ambos pertenecian a la misma generación, David 

había nacido en 1748 y Carstens en 1754. (...) representaban 

exactamente a la generación de Goethe.”12  

 

A l’Estat Espanyol la confrontació vindrà de la mà d’un català Josep 

Galofre i Coma (Barcelona 1819-1877), romàntic espanyol que 

escriurà sobre la necessitat de reformar les acadèmies de Belles aAts 

i les seves incapacitats estructurals: “ Por tanto, ó REFORMENSE las 

Academias, ó DESTRYANSE como cosa inútil y de poco fruto” 13. 

Actitud que va tenir reso només a Catalunya  en l’entorn de l’Escola 

Llotja de Barcelona. Aquesta conflicte va portar, d’una banda, a un 

estat de privilegi per part dels artistes que havien renunciat a 

qualsevol funció social per una recerca de llibertat en la pràctica 

romàntica de l’art per l’art i, de l’altra, a una confusa i ambigua posició 

de la política davant unes escoles d’art a les quals continuava 

finançant però que no ocupaven un lloc  específic en el nou espai 

social -donat que l’escola d’Humanitats, una interpretació profunda del 

univers-, en què Schiller volia que l’art es convertís havia fracassat. 
                                                 
12 Pevsner, N., Las Academias de Arte..., op. cit., p.133 
13 Llibre que paradoxalment va ser publicat amb protecció real per informe favorable de 
l’Acadèmia de San Fernando: Galofre,J. El artista en Italia y demás países de Europa, 
atendiendo el estado actual de las bellas artes. Obra escrita en Roma por…Examinada y 
elogiada por la Academia de San Fernando, según Real Orden Comunicada al autor, Madrid, 
1851, p.164  
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Estic definint un altre moment històric on aquestes institucions es van 

trobar en un “no lloc” que aviat, com veurem, resoldran les necessitats 

de la nova industria i els seus opositors. 

 

3.2 DE LA NORMA A LES ARTS APLICADES INDUSTRIALS 

 

S’atribueix al moviment anglès Arts and Crafts  el prometedor 

renaixement que es va produir a  principis del segle XX  en moltes 

acadèmies d’art, sobre tot a Alemanya, com veurem tot seguit.   

 

La gran Exposició de 1851, que va tenir lloc a Londres, concebuda pel 

príncep Albert per tal que les nacions exposessin les seves troballes, 

va posar de manifest una manca de gust important, una fractura entre 

el que es feia en les escoles i el que es produïa en la indústria. A 

partir d’aquí hi van haver diferents posicions que van començar a 

reflexionar sobre el tema: el francès Laborde i l’alemany Semper   van 

parlar en els seus textos de la necessitat de no separar l’ensenyament 

de les Belles Arts i les Arts Decoratives i Industrials; idea que 

s’enfrontava al rebuig total de la indústria de la màquina dels anglesos 

Morris i Ruskin   per tal de recuperar  el treball artesanal, base del 

seu moviment Arts and Crafts, tot i que estava desprovist d’èxit 

popular pel seu exclusivisme. 

La primera escola pública que va incorporà les idees de Morris estava 

situada a la ciutat de Birmingham a 1881. A 1896 va seguir L’escola 

Central d’Arts i Artesenia de Londres, que es va convertir, sota de 

direcció de W.R. Lethaby, en el que l’arquitecte alemany Muthesius va 

anomenar, a 1901, “La escuela de arte contemporánea probablemente 

mejor organizada”14 ,  Malauradament no va anar més lluny, ja que la 

transformació de l’estil finisecular es va portar a terme fora de 

Anglaterra i el mateix va passar amb la reforma de l’educació. 

                                                 
14 Pevsner, N., Las Academias de Arte..., op. cit., p.177 
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Fig.2 Esquema del programa de la bauhaus, publicat per Gropius a Staatliches Bauhaus 

Weimar, 1923 

El passos més importants es van donar a Alemanya: la renovació, 

segons Hermann Multhesius, havia de venir d’aparellar les escoles 

industrials i les escoles artesanals. Multhesius va ser un dels 

fundadors de les WerKbund, que van ser les primeres organitzacions 

escolars que va col·locar els nivells de l’art industrial (disseny) per 

davant dels de l’artesania. Serà a partir de 1914 quan el Gran Duc de 

Saxe –Weimar va nombrar Walter Gropius director de l’escola de 

Weimar on es produiran profunds canvis, sobretot quan Gropius va 

reformar  i reorganitzar l’escola d’art i l’escola d’art i artesania i les va 

tornar a obrir en un sol establiment sota el nom de Staatliches 

Bauhaus. Pocs anys després va publicar un curt relat “Idea i 
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Estructura”15 molt aclaridor sobre el treball que es desenvolupà en 

aquest tipus d’escola, van marcar un programa d’estudis innovador. 

Aquest programa consistia en una preparació pràctica per a l’ús dels 

materials (pedra,metall, vidre, tèxtil, pigments,...) acompanyada d’un 

ensenyament formal (estudi de la naturalesa dels materials, estudi de 

la geometria, construcció i fabricació de models i l’estudi del disseny 

segons el volum color i composició, acompanyats de conferencies 

sobre art i ciència). En definitiva, un programa fascinant per la seva 

vitalitat es va convertir en el ideal d’una escola d’art del segle XX. De 

fet, Alemanya és la nació europea que ha arribat més lluny en la 

remodelació de les seves acadèmies d’art i que n’ha influït d’altres - 

recordem la Escola d’Ulm a Suïssa  i també com va influir en moltes 

de les Escoles d’Arts i Oficis catalanes de la segona meitat del segle 

XX, la Escola Eina, la Escola Massana i els programes híbrids que van 

implantar els dissenys a la Escola Llotja-. 

 

3.3 SITUACIÓ A CATALUNYA A LES ÚLTIMES DÈCADES DEL S.XX: 

DEL PLA DEL 63 AL PLA LOGSE 

 

El fet que Catalunya sigui dins l’Estat Espanyol, un dels nuclis amb 

més tradició industrial és un del factors que també ha influït en el 

moment de dissenyar el seu sistema educatiu pel que fa als 

ensenyaments artístics. Hi han hagut diferents moments d’interès que 

recordaré breument. Ja he parlat en l’apartat anterior de l’evolució 

històrica de la Escola Llotja des de la seva creació al segle XVIII  fins 

arribar als nostres dies.  Al llarg de la primera meitat del segle XX  es 

crearà la actual Escola Massana, que va impartir el seu primer curs 

l’any 1929 als locals del FAD (Foment de les Arts Decoratives). Va ser 

la continuadora de l’Escola Superior de Belles Oficis de la 

Mancomunitat , fundada el 1914, i que el 1924 havia estat 

                                                 
15 Idee und Aubau des Staatl. Bauhauses, Munich, 1923, i  Staatliches Bauhaus Weimar, 1919-
1923. Citat a  Pevsner, N., Las Academias del Arte…, op. cit., p. 184 
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clausurada16. Aquestes dues escoles públiques històricament han 

representat dues maneres de fer: la primera l’Escola Llotja, lligada a 

una manera de fer oficialista i la segona l’Escola Massana, lligada a la 

tradició menestral catalana. 

 

Al llarg de la dictadura apareixeran altres nuclis educatius de caràcter 

privat que progressivament es convertiran en els  centres de 

referència pel que fa als ensenyaments de disseny a Catalunya. Així, 

l’any 1961 es va crear Elisava i l’any 1967 es va crear Eina, ambdós 

amb seu a Barcelona i de caràcter privat.  

 

Però l’eclosió de les Escoles d’Art i Disseny a Catalunya17, tant pel 

que fa a l’ensenyament públics com als privats, tindrà lloc en el 

període de la Transició democràtica. Serà el moment de la creació de 

centres com l’Escola Bau, el Instituto Europeo di Design de Barcelona, 

el MECAD, Media Centre d’Art i Disseny, entre d’altres; tots ells creats 

en l’entorn de Barcelona i area de influència. També serà el moment 

de la creació i/o oficialització d’escoles públiques arreu de Catalunya 

amb intenció descentralitzadora. Inicialment, seguint les directrius que 

desplegava el mapa d’ensenyaments arreu del territori, es van crear: 

l’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo (Badalona), Escola 

d’Art i Superior de Disseny Deià (Barcelona), Escola d’Art i Superior 

de Disseny Serra i Abella (Hopsitalet de Llobregat), Escola d’Art i 

Superior de Dsseny Ondarra (Tàrrega), Escola d’Art i Superior de 

Disseny d’Olot, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, entre 

d’altres.  

 

 Un moment de creació d’infraestructures i serveis que, com ja he 

apuntat, malauradament no va coincidir amb un debat i reflexió sobre 
                                                 
16 Tal com explicar Pilar Vélez en l’article Bells Oficis del “Museu” de l’Escola Massana. p. 
138,139 Publicat a: VVAA. Portes Endins Escola Massan 75 anys , Edició a cura de Escola 
Massana i Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2004. Catàleg 
commemoratiu dels 75 anys d’existència on es recullen diferentes aportacions que donen un 
punt de vista esbiaixat de la trajectòria de l’Escola. 
17 Veure els números 87 i 87 de la revista Papers d’Art any 2004 que van abordar en els seus 
espais monogràfics el tema de: Ensenyaments artístics- Estudis Visuals, amb la voluntat de 
donar un visió de tema d’una manera àmplia encara que conscientment esbiaixada. 
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la contemporaneïtzació dels continguts que aquestes centres havien 

de  impartir. Metodològicament, el currículum que van adoptar totes 

aquest centres va ser un currículum esgotat: el Pla del 63. Va caldrà 

esperar fins l’any 1990 quan es va aprovar la LOGSE,  per començar a 

entreveure la necessitat  i la possibilitat  de reforma aquests estudis i 

situar-los amb sintonia amb l’entorn contemporani i donar-los sentit 

dins el món complex que ja s’albirava, on l’art  com font de 

coneixement  i de transacció mercantil, té un paper cada cop més 

important. 

 

La implantació ha estat progressiva al llarg de finals del segle XX i 

principis del segle XXI ha tingut diferents conseqüències, la més 

significativa de les quals ha estat situar les escoles de titularitat 

privada i les escoles de titularitat pública en espais clarament 

diferenciats. Alhora, que les escoles privades han treballat desplegant 

el que preveu la LOGSE i ho han fet en col·laboració amb les 

Universitats, establint convenis que han donat com a resultat títols 

propis que donen sortida a les noves necessitats de l’educació 

artística i participan en el debat i el disseny de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior. Davant aquesta realitat, les escoles públiques 

segueixen  desplegant  els cicles i les diplomatures previstes en la 

LOGSE, quedant fins el moment excloses del debat europeu 

d’educació superior i dibuixant progressivament el “no lloc” a que m’he 

referit en l’apartat anterior.  

 

En aquest marc legal i en aquestes circumstàncies contextuals, és on 

es desenvolupa el treball didàctic i metodològic que descriuré en 

l’apartat següent. 
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4.- EL NOU MARC LEGAL I EL MARC IDEOLOGÒC CONSTRUCTIVISTA 

 

Tal com he comentat en l’apartat anterior arribem a l’ultima dècada del segle 

passat, moment polític marcat pel que serà el final del període anomenat 

transició  amb una quantitat d’esdeveniments que marcaran el final d’un 

moment polític i econòmic, abans d’entrar a la  crisi que va patir el país després 

dels jocs olímpic de Barcelona  i de l’exposició universal de Sevilla ambdós 

esdeveniments internacionals succeïts l’any 1992. Bé doncs, amb aquests aires 

d’eufòria davant la ràpida ascensió del país a una modernitat que va 

encapçalar el PSOE des del seu accés al poder l’any 1982 es va aprovar l’any 

1990 la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo )  ( 

Ministerio de Educación y Ciencia); amb una voluntat unificadora18 d’una 

banda, doncs, la llei mantenia cert equilibri entre les limitacions que marca un 

currículum nacional i les aspiracions de tots els estrats educatius i socials 

afectats per ell i a la vegada volia ser respectuosa amb el nou estat de les 

autonomies que acabava de ser dissenyat19, doncs, d’altra banda, garantitzava 

                                                 
18 Plantejament controvertit doncs t al com ens recorda  Imanol Agirre “ El establecimeineto  de 
un curículum nacional es, para algunos, el resultado de la obligación que tiene cualquier estado 
democrático de decidir y especificar qué debe ser enseñado en la escuela, garantizando el 
acceso igualitario de todos los ciudadanos  a la cultura bàsica. Sin embargo, no todos los 
pedagogos están conformes con la necesidad de los curriculums nacionales, ya que algunos 
ven en ello una forma de imposición cultural y control político, que puede derivar en una 
estrategia para abolir la diversidad cultural y social en favor de la unificación de valores y la 
asimilicación a los fundamentos culturales del grupo social dominante” a Agirre, Imanol, 
Teorías y prácticas en educación artística. Colección Intersecciones 6. Editado 
OCTAEDRO/EUB – Universidad Pública de Navarra Pamplona 2005. pp57. 
19 Sobre aquest tema puntualitza Agirre “Este es uno de los motivos por los que el debate sobre 
el curriculum estatal ha adquirido especial relevancia en Esapaña desde que se abordó la 
necesiadad de una reforma eduactiva. El régimen de autonomía  que algunas comunidades 
tienen en Espanya, concede a éstas la facultad de establecer su propio diseño curricular y esto 
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la possibilitat de que les autonomies elaboressin el seu propi DCB (Disseny 

Curricular Base) a partir del estatal, obligant als centres a elaborar el seu PCC 

(Projecte Curricular de Centre) i acceptava la noció de currículum obert que 

permetia un marge d’autonomia al professorat.  

 

Per aconseguir aquestes fites el currículum es va organitzar a l’Estat Espanyol 

en diferents nivells de especificació o dit amb el nou argot, de concreció: 

El primer nivell20 era l’establer per el govern central i va marcar les directrius 

generals que tots els altres nivells tenien com a referència i per tant tenien que 

respectar. 

El segon nivell  corresponia als governs autònoms, que adopten els objectius, 

continguts,  criteris d’avaluació al seu propi context històric i cultural. En el cas 

de la Comunitat Autònoma de Catalunya tenia plenes competències per establir 

el seu propi DCB. 

El tercer nivell de concreció correspon al centre , que adapta al currículum a 

les seves peculiaritats ideològiques o administratives mitjançant el PEC 

(Projecte Educatiu de Centre) i el PCC (Projecte Curricular  de Centre), que 

defineix les estratègies d’aprenentatge, organització de continguts, mitjans 

educatius, etc,. 

                                                                                                                                               
hace que el referido debate resulte más complejo que en otros estados, en los que los 
aspectos básicos de la discusión se centran en la autonomía educativa de los centros o la 
libertad de acción del profesorado”. I diu més “En el fondo del conflicto aparece el hecho 
comprobado de que la selección de los componentes currículares, que constituyen la cultura 
bàsica escolar, no es ideologicamente neutra. Los difrentes grupos sociales, se identifican más 
con unos componentes que con otros y, por lo general, todos ven en el curriculum, bien la 
oportunidad de perpetuar valores o bien la oportunidad de propiciar el cambio social. Agirre, 
Imanol, Teorías y prácticas en educación artística, op. cit., pp 57-58 
20Va marcar els períodes d’escolarització i la seva obligatorietat. Són actualment a l’Estat 
Espanyol:  Educació Infantil -0 a 6 anys, només és obligatori els segon tram (3-6 anys), 
Educació Primària (6-12 anys) , Educació Secundaria Obligatòria (12-16 anys) i la Secundaria 
post-obligatoria o batxillerat (12-18 anys) i cicles de formació professional de grau mig i de grau 
superior. La orientació conceptual de l’ensenyament, l’opció escollida va ser la del 
constructivisme. Va marcar els objectius generals  que calia obtenir en cada nivell formatiu, les 
matèries comunes a tot l’Estat i els continguts que tot ciutadà havia d’adquirir i els criteris 
d’avaluació. 
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I finalment, l’adaptació del currículum al context real i canviant de l’aula que es 

la tasca del professorat, que ha de decidir sobre la millor manera de 

implementar  el currículum a la seva aula. 

 

 

 

4.1.- ALGUNES OBSERVACIONS SOBRE LA TEORIA CONSTRUCTIVISTA  

DEL CONEIXEMENT 

 

Sense entrar de ple en el interessant debat sobre les diferents teories que 

afecten la manera d’entendre el disseny dels currículums de l’educació 

artística, debat molt ric al llarg de la segona meitat del segle XX i intensificat a 

l’últim quart de segle, només voldria recordar alguns dels principis de la teoria 

constructivista, donat que,recordem,  és l’opció escollida per a l’orientació 

conceptual de la reforma que es va portar a terme i que ara ens ocupa.  

 

El constructivisme és la corrent pedagògica que defensa que el coneixement es 

construeix a través d la interacció del subjecte amb el seu entorn , en un 

context com l’escolar que actua com a catalitzador d’experiència. De fet el 

constructivisme pedagògic s’enfronta a la concepció reduccionista de l’educació 

artística, posa en qüestió les tradicionals formes , memorístiques i 

descontextualitzades, d’aprendre història de l’art, mostrant els estudiants el 

paper de l`art en la transmissió de idees i valors, així com la seva vinculació a 

altres fets socials. Per això, l’adopció de la perspectiva constructivista precisa 

d’un plantejament curricular més atén a les activitats de planificació, de selecció 

de mètodes de treball i reflexió sobre processos21. Des d’aquesta perspectiva 

                                                 
21 Tal com expliquen Nickerson, R.; Perkin, D.N. & Smith, E. Enseñar a pensar.Aspectos de la 
actitud intelctual,  Ed. Paidós-MEC, Barcelona, 1987 :”la enseñanza de las habilidades que 
intervienen en actividades de orden superior tales como el razonamiento, el pensamiento 
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sembla que cal treballar en aquelles activitats i estratègies tendents a propiciar i 

millorar els mecanismes per “aprendre a aprendre”. Les implicacions que té o 

tindria que tenir aquesta orientació en l’educació artística son importants i 

significatives: L’educació artística entesa com a vehicle per al desenvolupament 

d’estratègies d’aprenentatge i de resolució de problemes, que ajudin a plantejar 

aquestes estratègies de manera transversal per tal que enllacin l’experiència 

personal, els coneixements i intuïcions prèvies i l’impacta cultural.  

 

Aquest plantejament pedagògic que acabo de descriure a grans trets ,hauria de 

ser la base del currículum que estem desenvolupant  i que és objectiu d’aquest 

estudi en un dels seus mòduls de coneixement, de fet, tal com ja deia  

Hernández  Hernández l’any 199122, encara queda molt per fer respecte a la 

plena integració escolar d’aquesta forma d’entendre l’educació. 

 

4.2.-NOTES SOBRE EL DESPLEGAMENT CURRICULAR AUTÒNOMIC DEL 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ARTS APLICADES AL MUR 

 

A partir de l’any 1992 es va començar a parlar en les antigues Escoles d’Arts 

Aplicades i Oficis Artístics de la implantació de la LOGSE. Aquest fet no va  

obrir un debat ni entre les escoles ni en els diferents nivells educatius, debat 

que si que van ser capaços de fer altres àmbits de disciplines creatives com el 

teatre, la dansa, la música, debats que han donat diferencies substancials en 

els desenvolupaments dels seus currículums en els diferents trams, però 

                                                                                                                                               
creativo y la resolución de problemas”. Citat a Agirre, Imanol, Teorías y prácticas en educación 
artística. Op. Cit.pp. 88 
22 Hernández Hernández, F., El dilema de la educación artística: ¿Enseñar habilidades o 
estrategias de conocimiento?. A Hernández, F., Jódar, A. y Marín, R.; ¿Qué es la educación 
artística?, Ed. Sendai, Barcelona 1991. Tot i que tenint en compte la reculada de la presència 
amb hores de l’educació artística en els diefrents trams educatius cal esmentar un seguit de 
materials que darrerament s’han publicat com a treballs didàctics per a diferents etapes: VVAA. 
La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento. Ed. Graó. N 
157 Barcelona  2001-2003.; VVAA. Menús de educación visual y plástica. Sietes propuestas 
para desarrollar en el aula. Ed. Graó.N 210. Barcelona 2005. 
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aquest no es el lloc per desenvolupar aquest  punt. La conseqüència immediata 

en el cas de les escoles d’art i oficis artístics va ser, com ja s’ha plantejat en el 

primer apartat, la ràpida i progressiva transformació dels continguts d’aquetes 

dins el marc previst per la LOGSE de transformació de l’antiga Formació 

Professional en Cicles de Grau Mig i Cicles de Grau Superior, d’aquí el procés 

osmòtic que s’han anat repetint des d’aquell moment fins avui, donat que si bé 

es manté l’accepció d’ensenyaments de règim especial no responen a una 

marc legal i operatiu propi, donat que per buit legal quan cal aplicar un canvi o 

resoldre algun tema s’aplica el règim legislat i organitzat de la Formació 

Professional. 

Les conseqüències d’aquest tipus de transformació/implantació del nou ordre 

van ser molt variades, entre totes elles crec que són les causes d’haver situat a 

aquestes escoles en el “no lloc” en que es troben avui i descrit en els primers 

capítols d’aquest treball, per expressar-ne algunes, sense ànims de ser 

exhaustiva: 

• Pèrdua d’hores de formació en tots el Cicles que es van implantar. 

• Fragmentació de coneixement fins a límits gaire bé insostenibles, que 

tenen com a conseqüència, la progressiva pèrdua de sentit de molts dels 

continguts en un cassos, i en altres, repeticions de coneixement,   

• Una qüestió complexa i difícil d’abordar és el baix rendiment de el/la 

alumne/a, que afecta a la seva incursió al món laboral, en definitiva el fa poc 

competitiu, generant fracàs personal a nivell individual i fracàs escolar a nivell 

general, per no parlar d’un adjectiu més subjectiu i per tant de difícil avaluació 

empírica: la frustració generacional, en els nostres alumnes/joves. 

• La prioritat que es va donar a les qüestions tècniques més lligades al 

món de la industria en detriment de les branques de coneixement lligades a la 

creació i a la recerca artística. 

• La manera i el moment com es despleguen les Diplomatures  previstes a 

la LOGSE, que arriben tard i sense un criteri previ de planificació de com es 

repartiran les places públiques en el territori i quines escoles tenen un tipus  

d’ensenyaments, donat les seves especificitats que haurien d’estar explicitades 

avaluades i revisades als diferents PCC (Projecte Curricular de  Centre). Una 
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conseqüència immediata és que en un país com a Catalunya hi ha una inflació 

en un tipus d’ensenyaments en detriment d’altres que estan a punt de 

desaparèixer. 

 

Serà en aquesta realitat quan l’any 1997, ens varem adonar, que una de les 

disciplines lligades als processos de creació artística estava a punt de 

desaparèixer doncs no s’havia redactat el segon nivell de concreció (nivell 

autonòmic del Disseny Curricular Base) i per tant no es podia desplegar a  

Catalunya i serien ensenyaments que desapareixerien a mesura que s’anava 

extingint el Pla del 63. Davant aquest fet un grup de professors de l’Escola d’Art 

de Vic i de l’Escola d’Art d’Olot varem proposar al Departament la redacció 

d’aquest nivell i varem buscar l’epígraf on podríem tenir un marge d’actuació, 

tenint en compte les limitacions de reducció d’hores i matèries. Al llarg d’un any 

es va redactar el actual Cicle  de Grau Superior d’Arts  Aplicades  al Mur i en 

Mosaics, sota les directrius que preveu el desplegament . En la taula de treball 

ja es va posar de manifest el tema de la necessitat d’actualitzar els continguts, 

els procediments i la terminologia però, donades les directrius va quedar, tot i la 

consciència dels redactors, un segon nivell amb un to híbrid amb una sèrie 

mòduls de terminologia i caràcter tradicional ( Taller de vidrieres, Taller de 

revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats, Taller de pintura ornamental 

aplicada al mur...) i una sèrie de mòduls amb interès d’actualitzar i de donar 

contemporaneïtat al coneixement artístic(Expressions d’avantguarda, Mitjans 

audiovisuals,  Història de les arts contemporànies, Metodologia i gestió de 

l’obra,...), per tal de continuar treballant en aquesta línea. Aquest recorregut va 

finalitzar quan el Parlament  de Catalunya va aprovar el Decret 294/199923, de 

9 de novembre pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació 

específica de grau superior d’arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur i 

en mosaics, de la família professional de les arts aplicades al mur . D’acord 

                                                 

- 23
 Es pot consultar la versió complerta a la següent adreça web: 

http://www.xtec.cat/artistics/enllapd/cfgs/decret2941999.pdf 
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amb l’article 4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general 

del sistema educatiu. 

 El to híbrid i obert al que feia referència es pot llegir en el punt 1 del Decret: 

Identificació del títol, quan s’expressa amb els següents termes: 

El cicle d’arts aplicades al mur està orientat a formar professionals en l’àmbit de 

la intervenció plàstica, que desenvolupin les seves creacions artístiques amb 

suports bidimensionals i tridimensionals, que aprofundeixin tant en el 

coneixement de tècniques, procediments i materials tradicionals, com en 

l’extensa gamma de recursos que possibiliten les tecnologies contemporànies 

en els diversos camps d’aplicació artística. 

Aquest professional podrà oferir solucions creatives que interrelacionin els 

llenguatges i les tècniques i que tinguin una incidència directa en el substrat 

estètic i funcional de la nostra societat. 

L’assoliment dels objectius implica posseir una formació assentada en 

disciplines artístiques i tècniques diferents, les tradicionals: pintura, mural, 

ornamentació arquitectònica, cartellisme,il·lustració, escenografia, i les més 

contemporànies: de col·laboració artística en el camp publicitari,elaboració de 

vídeos, spots, infografia i muntatges audiovisuals. El disposar també d’una visió 

àmplia sobre les pròpies possibilitats expressives, d’esperit experimentador, de 

bon domini tècnic, i de capacitat de raonament sobre el fet artístic. 

 

Per tal d’assolir aquest objectius que identifiquen al professional que es forma 

en aquest grau superior es van dissenyar i distribuir en l’apartat 4 del Decret els 

mòduls de coneixements, classificats en: 
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Teòrics: 

Història de les arts aplicades al mur. 

Història de les arts contemporànies. 

Metodologia i gestió de l’obra. 

Formació i orientació laboral. 

Teoricopràctic: 

Dibuix artístic i projectes. 

Tallers: 

Mitjans audiovisuals. 

Expressions d’avantguarda. 

Taller d’expressió del llenguatge pictòric. 

Taller de pintura ornamental aplicada al mur. 

Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats. 

Taller de vidrieres. 

Aquests mòduls ocupen un mínim  de dos anys i mig i un màxim de Quatre 

convocatòries, es a  dir quatre anys més un d’extraordinari de formació amb la 

temporalització següent:  

Mòduls impartits en el centre educatiu: 1.680 h. 

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers: 45 h. 

Projecte final: 75 h. 

Total: 1.800 h. 
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A banda de la natural  ambigüitat en la localització dels llocs de treball: Els 

cicles d’aquesta família estan orientats a formar professionals que coneguin les 

tècniques i característiques pròpies de l’especialitat. La seva formació els ha de 

permetre atendre els llocs de treball d’aquest àmbit. El decret també preveu la 

continuïtat dels ensenyaments  Universitari en els següents àmbits: : Arquitecte 

tècnic. Enginyer tècnic en Disseny industrial. Mestre (Especialitats: educació 

especial, educació infantil, educació primària). 

Llicenciat en Belles arts. Llicenciat en Història. Llicenciat en Història de l’art  

 

Una vegada aquest procés descrit va finalitzar, diverses escoles públiques de 

Catalunya van reconvertir els seus ensenyament de pintura i projectes artístics 

en el cicle de grau superior d’arts aplicades al mur: 

• Escoles del Departament d’Educació: Escola  d’Art d’Olot, Escola 

d’Art de Vic i Escola Llotja de Barcelona. 

• Escola de l’Ajuntament de Barcelona: Escola Massana. 

 

En aquest entorn d’educació artística, que acabo de descriure, he situat el 

treball d’investigació, en concret en la matèria més oberta del currículum: 

Expressions d’Avantguarda per veure com es va interpretar el currículum obert 

del segon nivell de concreció en cada centre i el interès i èmfasi que posen en 

una metodologia contemporània com és el projecte artístic que per la seva 

naturalesa treballa des de i per l’estructura transversal de l’ordenació curricular 

de l’accés al coneixement.  
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5.-PLA DE TREBALL I METODOLOGIA EMPRADA 

 

Tenint  en compte que el temps per a realitzar un treball d’aquestes 

característiques (un any) és un període just, vaig  seguir el pla de treball, la 

metodologia i la temporalització que havia previst en el projecte per a demanar 

la llicència amb petites demores en cada una de les de tres fases que havia 

definit i amb l’afegit d’un trimestre, epíleg final que explicaré tot seguit: 

 

 

A. Treball de camp: 

• Recerca de documentació específica: biblioteques especialitzades 

• Recerca de informació a internet 

• Ordenació de material realitzat i utilitzat al llarg dels deu anys de 

treball 

• Presa de contacte amb centres de Catalunya i França 

• Entrevistes amb els/les responsables dels programes i recollida de 

documentació escrita i visual 

 

 

B. Treball d’ordenació i sistematització del material recollit 

• Creació d’una fitxa genèrica d’ordenació de continguts 

• Buidat de tot el material 

• Elaboració d’un primer esquema de treball 
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C. Redacció Definitiva 

• Elaboració de la guia de recursos didàctics del projecte artístic 

• Informe de les possibilitats a curt termini d’iniciar uns estudis 

superiors sobre aquesta metodologia de procés de treball artístic contemporani 

i la seva possible homologació amb estudis de les mateixes característiques a 

nivell d’Europa 

 

     

  D. Epíleg 

• Participació com a co-coordinadora d’un fòrum proposat per el centre 
donostiarra Arteleku sobre la situació actual dels ensenyaments artístics  a 
l’estat espanyol. Explicaré la metodologia i els resultats en l’epíleg final del 
treball.  
 

5.1.- INSTRUMENTS DE RECOLLIDA DE DADES. ANÀLISIS I 

INTERPRETACIÓ 

 

Després de fer la primera recerca bibliogràfica i per la xarxa, vaig iniciar els 

contactes amb els centres i vaig  treballar les entrevistes que em van contestar 

els grups de professors/es que van col·laborar  en el treball. Vaig treballar dos 

models: un per a les escoles de Catalunya i un altre per les escoles franceses. 

 

5.1.1.-MODEL QÜESTIONARI ESCOLES DE CATALUNYA 

 

1.-Com s’ha desenvolupat el currículum de Grau Superior d'Arts Aplicades al 

Mur a l’Escola Superior de Disseny i Art..........? 

 

2.-La matèria/unitat de coneixement: Expressions d’Avantguarda, quins 

continguts té i com s’imparteix?, quines relacions té amb altres matèries en 

sentit de transversalitat?, té en compte les TIC (noves tecnologies)? 

 

3.-Quins recursos teniu?, quin tipus de col·laboració amb institucions i entitats 

del context artístic teniu i/o establiu? 

 

4.-Em pots fer un breu perfil de l’alumnat que teniu? 
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5.-Quina finalitat professional creus que té aquest mòdul de formació? 

 

6.-Creus que cal treballar perquè el coneixement teòric i pràctic tingui un punt 

d’equilibri dins el currículum? 

 

7.-Pots fer una selecció del material que utilitzes i has desenvolupat  

específicament en aquesta matèria i el que creguis oportú del cicle. 

 

 

 

5.1.2.-MODEL QÜESTIONARI ESCOLES DE FRANÇA24 

 

1.- ¿Cuándo y donde empieza tu experiencia en la docencia del proyecto 

artístico? 

 

2.- ¿Cómo se desarrolla a nivel curricular esta materia en tú Escuela? ¿Con 

cuántas materias se relaciona, es decir como funciona a nivel de contenidos, 

transversalmente? 

 

3.- ¿Que recursos tenéis a diferentes niveles: talleres de soportes tradicionales, 

incursión en nuevas tecnologías, colaboración con otros centros del 

campus,….? 

 

4.- ¿Establecéis contratos de colaboración con instituciones de vuestro  

contexto artístico y/o con otros centros y escuelas? 

 

5.- ¿Me puedes definir el perfil de vuestro alumnado? ¿En que tramos de 

vuestro sistema educativo se encuentra esta titulación  y cuantos años de  

formación representa? ¿Qué denominación tiene? ¿Tiene reconocimiento y/o 

homologación en el actual espacio europeo de formación superior? 

 

                                                 
24He mantingut l’entrevista  en castellà, ja que és l’idioma vehicular amb el que em vaig 
relacionar amb alguns dels col·laboradors 
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6.- ¿Qué finalidad profesional se plantea esta titulación dentro del marco de 

formación artístico? 

 

7.- ¿El conocimiento teórico y práctico crees que tiene un punto de equilibrio tal 

como se desarrolla vuestro currículum, puedes explicar específicamente las 

materias i brevemente su contenido? 

 

8.- Puedes hacer una selección de material  que hayas desarrollado en tu 

experiencia personal y que creas oportuno para el trabajo que estoy 

desarrollando. 

 

5.1.3.-VISITA PER CONÈIXER LES EXPERIÈNCIES I RECOLLIR MATERIAL 

VISUAL I TEXTUAL D’ALTRES MODELS I EXPERIÈNCIES A NIVELL DE 

CATALUNYA 

 

En el cas de les escoles de Catalunya, vaig seguir les escoles proposades en 

el projecte inicial menys una, és a dir, vaig substituir la Unitat de didàctica  de 

continguts artístics i musicals de l’Escola de Ciències de l’Educació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona per l’Escola Massana de Barcelona, donat 

que per l’evolució en el treball del projecte artístic era més interessant que 

l’altre centre escollit prèviament. 

Després del primer contacte varem treballar les entrevistes i a partir de febrer 

amb em varen entregar els materials que ha generat el mòdul de coneixement : 

temaris, en alguns casos tercers nivells de concreció, exemples gràfics i 

videogràfics dels treballs realitzats, etc. He organitzat tot aquest material amb 

diferents annexes de cada escola: 

• Annex 1 Escola Llotja 

• Annex 2 Escola d’Art de Vic 

• Annex 3 Escola Massana 
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5.1.3.1.-ANÀLISI I INTERPRETACIÓ 

 

Després d’analitzar les diferents entrevistes i el material entregat, s’interpreta 

que hi ha un seguit d’accions i de  preocupacions comunes als professors que 

estan treballant el mòdul de coneixement motiu d’aquest estudi: Expressions 

d’Avantguarda: 

• Sobre la didàctica: En tots els centres es treballa des de la metodologia 

del projecte artístic, tot i que com es pot comprovar en els diferents temaris, 

cada centre té una manera de plantejar-ho i enfocar-ho: uns organitzen els 

continguts a partir de les interessos de l’alumnat, altres proposen temes per 

entrar en matèria utilitzant la metodologia del projecte, altres resolen 

encàrrecs,.... Aquest és un dels aspectes que reforça la necessitat de treballar 

en la línea des del Departament de donar autonomia als centres per a treballar 

el seu PCC  (Projecte Curricular de Centre). Posició que possiblement donaria 

més llibertat per repensar-se i també per tenir més identitat de centre i treballar 

en la línea de buscar altres centres associats que treballessin en projectes 

semblants i que es produeixen en altres contextos d’àmbit europeu, podent 

entrar en la reflexió i disseny, per part dels centres interessats, de l’actual  

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).   

• Sobre la transversalitat: En aquests moments s’entén com una matèria 

transversal amb assignatures del mateix cicle: mitjans audiovisuals, 

metodologia i gestió de l’obra i història de les arts contemporànies. En alguns 

centres, depenent de la capacitat d’organització transversal, encara que no 

d’una manera constant,  es dona la col·laboració entre cicles. La relació que 

s’estableix és que, com més estructures atòmiques (tancades) existeixen en un 

centre, menys col·laboracions transversals s’estableixen. Tot i que cal dir, que 

l’actual disseny dels cicles afavoreix  la creació d’estructures atòmiques que ni 

contaminen ni es deixen contaminar.  

• Us de les TIC’s: Tot i que com es pot comprovar  en els continguts del 

temaris i per les respostes a les entrevistes, no és una prioritat, si que tothom 

coincideix que és una matèria on la incorporació de les TIC’s es fa d’una 

manera natural , tal com es pot veure en molts dels exemples de treballs 

escollits i que es poden veure ordenats en el annexos. 
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• Terminologia: El vocabulari i el tipus de bibliografia que utilitza cada 

centre, és específic  i en general respon a la voluntat de donar a el/la alumne/a 

elements adequats per a poder entendre el món contemporani. 

• Alumnat: El tipus d’alumnat a tots els centres coincideix, és heterogeni, 

en aquest cas caldria fer un estudi més acurat que ajudaria també a la 

transformació i adequació d’aquest ensenyaments. 

• Temporització: Un tema destacat i que tots els professors/es consultats 

hi posen èmfasi és la manca d’hores per poder treballar els continguts, de fet 

tothom esta d’acord que de la manera que es prepara en aquests moments a 

el/la alumne/a és com una primera aproximació més que un coneixement 

finalista. Això fa que en molts centres el/la alumne/a reprèn  la metodologia 

assajada per desenvolupar el projecte final de cicle. 

• Interacció del subjecte i el seu entorn: En tots els centres a partir 

d’aquest mòdul de coneixement s’estableixen moltes col·laboracions amb el 

context immediat, cada centre té els seus convenis: museus, ajuntaments, 

centres d’art contemporani, etc.. 

• Un fet diferencial:Com a fet diferencial cal parlar  de l’enfocament 

específic que té aquest mòdul al cicle que es desenvolupa a l’Escola Massana.  

La metodologia del projecte es desenvolupa com eix troncal dels 

ensenyaments que l’escola ha endegat amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona sota el títol de Graduat Universitari en Arts i Disseny, que té una  

qualitat important, desdibuixa les fronteres entre ambdues disciplines, fronteres 

que són molt presents als ensenyaments que es cursen en les escoles que 

depenen del Departament..  Aquesta manera de plantejar el currículum, a 

l’Escola Massana,  els apropa d’una banda, a les escoles franceses que vaig 

visitar i d’altra banda a les noves formes i treballs que genera el que Manel 

Castells denomina la societat de la informació, entesa com una societat 

postindustrial. 
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5.1.4.-VISITA PER CONÈIXER LES EXPERIÈNCIES I RECOLLIR MATERIAL 

VISUAL I TEXTUAL D’ALTRES MODELS I EXPERIÈNCIES A NIVELL DE LES 

ESCOLES DE FRANÇA 

 

 

En el cas de les escoles de Europa, vaig seguir les escoles proposades en el 

projecte inicial menys una: l’Akadmie de Bidenden Künste Wien,  que la vaig 

substituir per l’Ecole Superieure d’art de Perpignan-ESAP , quedant així els tres 

exemples situats a França. Després del primer contacte varem treballar les 

entrevistes. Vaig fer diferents tipus de treballs i col·laboracions: a principis de 

desembre de 2006 vaig visitar l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux, vaig 

mantenir contactes per correu electrònic amb un professor de l’École 

Supérieure des Arts Decoratif de Estrasburgo, però no vaig arribar a anar-hi i al 

Juny vaig assistir com jurat del DNSEP = Diploma Nacional Superior 

d'Expressió Plàstica a l’Ecole Superieure d’art de Perpignan-ESAP. He 

organitzat tot aquest material amb un annex i amb arxius de cada escola: 

• Annex 4 Escoles Franceses: 

A. Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux 

B. École Supérieure des Arts Decoratif de Estrasburgo 

C. l’Ecole Superieure d’art de Perpignan-ESAP 

 

 

5.1.4.1.-ANÀLISI I INTERPRETACIÓ 

 

Després d’analitzar els materials recollits em vaig adonar que els propòsit inicial 

era molt ambiciós, donat que tot i el material rebut en tenia poc per assolir el 

propòsit inicial, que requeria més temps i, un treball més profund sobre el 

terreny per poder desenvolupar el treball comparatiu que m’havia proposat, tot i 

així, a grans trets, puntualitzaré una sèrie de qüestions que, pel seu interès dins 

aquest treball, poden quedar apuntades: 

• Capacitat de transformació: En primer lloc la voluntat de 

transformació de les   estructures de formació artística de les escoles franceses 

segons els ritmes dels temps, fent adequació curricular i dignificant-les per tal 

de donar-li joc dins l’espai d’educació artística europea. 
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• Tipus d’adequació:La fórmula que totes les escoles franceses han 

adoptat és la que marca el pla nacional d’educació superior: 3 + 2, és a dir, 

cursar tres anys per arribar al títol que equival al grau *DNAP = Diploma 

Nacional d'Arts Plàstics, i seguir  dos anys més per aconseguir el DNSEP = 

Diploma Nacional Superior d'Expressió Plàstica i en algunes hi ha una 

qualificació específica relacionada específicament amb les noves tecnologies 

*DNAT = Diploma Nacional d'Arts i Tècniques.  Aquest procés de reconversió 

en l’Espai Europeu d’Educació Superior  té defensors i detractors: l’escola més 

bel·ligerant és la d’Estrasburg un sector ho veu com una pèrdua de llibertat  i 

les altres dues escoles, Bordeus i Perpinyà, ho defensen i ho veuen com una 

transformació positiva, ambdues han  treballat molt en la reconversió. 

• Organització del coneixement per projectes en un currículum 

específic de centre: Una qualitat és que cada escola treballa el seu currículum 

específic que la fa propera al context i al mateix temps especialitzada. Totes 

tenen un primer curs de preparació, que anomenen propedèutic i a  mesura 

que avancen els cursos tendeixen a una certa especialització dins la 

multiplicitat d’opcions que dona el fet de treballar per opcions de projecte/ grups 

de treball amb metodologies especifiques i així van configurant un currículum 

personal que complementen amb sortides , intercanvis,...  En el cas específic 

de l’escola de Bordeus el/la alumne/a a partir del segon curs dissenya un 

currículum alb l’ajuda d’un tutor i es fa operatiu de manera contractual, en el 

cas d’Estraburg és treball per opcions i per selecció de grups de treball. Cal dir 

que si bé ocupen un espai important les noves tecnologies mantenen molts 

dels talleres de tècniques  tradicionals, establint un diàleg entre disciplines amb 

voluntat complementària.  
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6.-GUIA DIDÀCTICA: EXPRESSIONS D’AVANTGUARDA 

6.1.- MARC EPISTEMIOLÒGIC I CONCEPTUAL 

 

El marc ideològic s’allunya de la percepció romàntica de  l’artista geni i se situa 

en una visió de la persona que treballa amb el llenguatge artístic. Es pretén que 

el/la alumne/a deixi d’entendre el procés de creació artística com una mera 

producció d’objectes per reconèixer progressivament la seva naturalesa 

discursiva i paral·lelament descobreixi els múltiples llocs d’intervenció. 

  

Els continguts es desenvolupen de forma transversal entre matèries de caràcter 

pràctic i teòric que beneficien la concreció i el creixement del projecte sense 

prioritzar els suports tradicionals o les noves tecnologies, el/la alumne/a escull 

segons el seu interès i les necessitats  del propi discurs. 

 

El contacte amb el context es prolonga amb la transformació del llenguatge del 

projecte per parlar amb els interlocutors externs, que li donaran visibilitat: 

mitjans de comunicació, sopnsorització, imatge gràfica, institució....Per acabar 

amb la revisió del treball presentat i elaboració d’un dossier d’explicació i 

valoració crítica de l’experiència i del propi projecte. 

 

Aquest marc pedagògic té en compte els objectius terminals previstos en el 

Disseny Curricular Base25 i treballa volgudament en un entorn de pràctica 

                                                 
25
 Objectius terminals 

Adoptar, en un projecte determinat, els procediments contemporanis de la imatge i els 
corresponents valors estètics i formals. 
Analitzar les característiques de cada tècnica artística i les seves qualitats afins a la pròpia 
sensibilitat i al moment creatiu. 
Elaborar una obra concreta, amb esperit experimental i de renovació del propi discurs artístic 
Adequar una intervenció a les premisses expositives establertes. 
Valorar les característiques tècniques i expressives d’una obra concreta, i suggerir-ne alternatives. 
Col·laborar en un treball interdisciplinari adequant-se a les diferents propostes i mitjans. 
Redactar una memòria explicativa argumentant la coherència del seu procés creatiu i l’aplicacipràctica. 
Realitzar una obra d’acord amb el context artístic i sociocultural. 
Preparar una exposició/ instal·lació segons els factors de selecció i organització. 
Experimentar, a partir d’un projecte, amb el comportament dels distints procediments 
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situada, que es reprodueix en diferents espais de la didàctica i  dels continguts 

curriculars que explicaré al llarg d’aquest apartat. 

 

 

6.2.- METODOLOGIA: ORGANITZACIÓ DEL CONEIXEMENT PER 

PROJECTES 

 

Com veurem aquest mètode permet organitzar els continguts a partir dels 

interessos de el/la alumne/a i molt sovint trencar els límits disciplinaris.  

L’assignatura deixa de ser la referència docent i passa a ser  el projecte de 

treball que permet una perspectiva més globalitzadora, a través de la interacció 

del subjecte amb el seu entorn, i relacional entre els coneixements, 

independentment del camp disciplinar del que provenen. 

  

La forma d’abordar el treball és aprendre una metodologia de creació que cada 

alumne interioritza, per tal d’aconseguir que a mesura que creix el projecte 

creixi el coneixement. Per aquets motiu no es treballa sobre un tema proposat 

sinó sobre una inquietud personal, mirada que s’intenta projectar sobre els 

escenaris més pròxims per aprehendre a veure i descobrir, possible reflexos 

dels grans temes en la quotidianitat globalitzada. 

 

6.3.-CORPUS DE TREBALL DE LA GUIA DIDÀCTICA 

 

Aquesta  guia didàctica recull l’experiència de deu anys/cursos d’un treball 

realitzat a l’Escola d’Art d’Olot, des de l’any 1996 fins l’any 2006; inicialment en 

l’assignatura de Projectes desenvolupada al llarg dels últims anys del  Pla del 

63 i reconvertida i adaptada als continguts i objectius del mòdul: Expressions 

d’Avantguarda, previst dins el Cicle de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur 

dins el segon nivell del DCB català aprovat a partir de l’any 1999.  

                                                                                                                                               
contemporanis de la imatge. Veure text complet a: 

http://www.xtec.cat/artistics/enllapd/cfgs/decret2941999.pdf 
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Cal dir que les unitats de programació són el resultat de tot un treball previ i 

experimental que en aquests moments ha permès ajustar conceptes, 

continguts i temps.  

 

Fins aquest moment han estat deu cicles d’exposicions on han participat 

cinquanta nou alumnes d’últim any. Cada projecte s’ha treballat al llarg d’un 

curs. S’han produïts diferents formats expositius:  

• Cicles d’exposicions en un mateix espai a partir de diferents 

intervencions que es succeeixen en el temps: Gestacions (1996-1997); 

Mutatis-Mutandis (1997-1998); Pas Pantós (1998-1999); Faccions (1999-

2000). 

• Cicles d’exposicions que es produeixen en diferents espais  de la ciutat 

al mateix temps: U punt 10 (2000-2001); Advertencies (2001-2002) 

• Cicles d’exposicions que es produeix ocupant i rellegint espais 

paramentes del museu:Tot fluiex (2002-2003); Aula 1.7 (N.A) (2003-2004); 

Posant els punts sobre les is perquè no siguint mers pals (2004-2005); ala 

de tres es (2005-2006).  

 

Aquest conjunt d’esdeveniments ha produït  en l’espai col·lectiu d’una banda 

intervenció i activitat  a l’escola i també a l’entorn públic de la ciutat i d’altra 

banda també ha produït una sèrie de materials d’arxiu, l’anàlisi dels quals m’ha 

ajudat i m’ajuda a ajustar la terminologia i a il·lustrar les idees que tot seguit 

explicaré. Així doncs, he fet una selecció per veure diferents exemples que 

s’han produït en cada unitat de coneixement. 

 

Cal dir que s’ha propiciat la interacció amb l’entorn gràcies a una de les 

institucions ciutadanes, primer des del Museu Comarcal de la Garrotxa i a partir 

de la seva creació des de l’Espai de Creació Contemporània. Col·laboració que 

sobrepassa la mera relació institucional  ( calendari, finançament, divulgació,...) 

per endegar una intervenció molt interessant que es produeix en l’aula/taller per 

part del seu responsable. 
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6.4.-GUIA DIDÀCTICA 

 

Per tal de sistematitzar aquest guia realitzaré una plantilla amb la nova 

terminologia i amb les següents entrades: 

 

Unitat de programació núm.: 

Hores totals: 

Objectius terminals: es tenen en compte les previstes al DOGC 

Objectius didàctics específics : estenen en compte les previstes al DOGC  

Enunciats activitats aprenentatge: títol i temporalització 

Processos: explicació desenvolupament  

Il·lustracions: selecció 

Bibliografia:indicativa 

Avaluació: com es treballa l’avaluació continuada 

Observacions: 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ NÚM 1                HORES TOTALS:20 

TÍTOL: L’ENTORN EXPOSITIU 

 

OBJECTIUS TERMINALS 

• Adequar una intervenció a les premisses expositives establertes 

• Valorar les característiques tècniques i expressives d’una obra concreta, 

i suggerir-ne alternatives. 

  

 OBJECTIUS  DIDÀCTICS ESPECÍFICS  

• Origen, evolució  del concepte d’avantguarda. 

• Context socio-cultural, polític i econòmic. 

• Criteris estètics i formals. 

• Elements teòrics i ideològics que produeixen les manifestacions. 

• Anàlisi històrica i metodològica de les manifestacions. 

• Estudi comparatiu de les manifestacions contemporànies. 

• Identificació de les qualitats formals, funcionals, tècniques i semàntiques 

de les diferents manifestacions. 

• Ús dels elements propis del llenguatge visual i textual. 

• Descripció conceptual de les manifestacions. 

• Valoració crítica de les fons d’informació. 

• Curiositat vers la informació visual i escrita de l’art i la cultura que el 

produeix. 

• Tolerància respecte a opinions divergents a la pròpia. 

• Interès vers les canvis conceptuals, culturals i funcionals. 

• Planificació i mètode en la realització dels treballs. 

• Execució responsable de les tasques assignades i integració en el grup. 
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ENUNCIATS ACTIVITATS APRENENTATGE 

      1.-Sobre el concepte d’avantguarda. (Sessió teòrica) (2h) 

      2.-La importància de les exposicions. El llenguatge expositiu. (Sessió 

teòrica) (4h) 

      3.-Tipus de manifestacions. Resum històric (Sessió teòrica) (2h) 

      4.-L’estat de la qüestió. (Sessió teòrica) (4h) 

      5.-Visita a dues exposicions del programa expositiu de la temporada (Visita) 

(8h) 

 

PROCESSOS 

• Són sessions de caràcter teòric que introdueixen a el/la alumne/a  en 

l’entorn expositiu sobre tot des d’un punt de vista històric, per tal que entengui 

el interès i l’evolució en el temps i el tipus de manifestacions que es 

produeixen, la seva importància i el canvi de l’entorn de comunicació com 

influeix (local - global). 

• Visita a dues manifestacions expositives de caràcter diferent, tant de 

contingut, com de format i suport, per tal d’analitzar-les i realitzar un  

      comentari crític sobre les exposicions. 

 

IL·LUSTRACIONS 

• És important que les diferents explicacions vagin acompanyades 

d’exemples, si parlem de Biennals (exemples), Documenta (exemples), 

exposicions: temàtiques, individuals, col·lectives,.. 
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AVALUACIÓ 

 

• S’avaluen els dos comentaris crítics que el/la alumne/a fa de les 

exposicions que es visiten al llarg d’aquestes sessions. 

 

OBSERVACIONS 

•  Són sessions  presencials que pretenen aportar dades sobre l’entorn 

expositiu, la seva evolució històrica, la importància actual d’aquest sector dins 

les anomenades indústries culturals i estimular el sentit crític de el/la alumne/a. 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ NÚM 2                           HORES TOTALS:38 

TÍTOL: ELS MECANISMES DEL PROJECTE ARTÍSTIC 

 

OBJECTIUS TERMINALS 

• Adoptar, en un projecte determinat, els procediments contemporanis de 

la imatge i els corresponents valors estètics i formals. 

• Redactar una memòria explicativa argumentant la coherència del seu 

procés creatiu i l’aplicacipràctica. 

• Realitzar una obra d’acord amb el context artístic i sociocultural. 

• Experimentar, a partir d’un projecte, amb el comportament dels distints 

procediments 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS ESPECÍFICSI  

• Metodologia de creació. 

• Context socio-cultural, polític i econòmic. 

• Criteris estètics i formals. L’espai i l’entorn. 

• Anàlisi  de les possibilitats expressives dels diferents suports 

• Articulació d’un discurs propi en coherència amb les pròpies idees i 

les condicions externes a ella. 

• Conceptualització  de l’obra. 

• Identificació de les qualitats formals, funcionals, tècniques i 

semàntiques de l’obra. 

• Planificació i mètode en la realització dels projectes. 

• Ús dels elements propis del llenguatge visual i textual. 

• Valoració crítica de les fons d’informació. 

• Curiositat vers la informació visual i escrita de l’art i la cultura que el 

produeix. 

• Tolerància respecte a opinions divergents a la pròpia. 

• Interès vers els canvis conceptuals, culturals i funcionals. 

• Planificació i mètode en la realització dels treballs. 

• Execució responsable de les tasques assignades i integració en el grup. 

• Autoavaluació del propi procés creatiu.. 
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ENUNCIATS ACTIVITATS APRENENTATGE 

 

1.-Els mecanismes: el projecte artístic. (Sessions teòriques) (6h) 

2.-Treball de reflexió, documentació, redacció d’un projecte personal (Sessions 

pràctiques - tutorials) (24h) 

3.-Primeres contactes amb la institució: reunions, revisions dels projectes, 

procés de selecció.  (Sessions de reunions i taules de treball) (8h)  

 

PROCESSOS 

• En aquest procés l’alumne comença a  participar activament, el seu 

compromís anirà creixent a partir d’aquest moment, compromís que no 

finalitzarà fins entregar el treball de revisió al final del procés (en aquest 

moments es fa coincidir amb el finals del curs lectiu) 

• Són sessions de caràcter teòric: explicacions genèriques del mètode de 

treball en projecte(fases, tècniques,....), pràctiques tutorials: tutories 

individualitzades per veure com avança el/la alumne/a en el seu projecte 

personal i comencen progressivament les taules de treball conjunt: primeres 

posades en comú per veure punt de convergència i divergència, comença a 

establir els ponts de comunicació, d’altra banda complicats en aquest terreny,... 

i les reunions amb la institució: primers contactes amb la institució per 

presentar el projecte, establir les pautes de col·laboració, calendari, 

finançament, difusió,....Elaboració d’un projecte personal que progressivament 

es converteix amb un projecte col·lectiu per la suma de individualitats. La 

realització i presentació de la memòria del projecte, la seva avaluació i revisió., 

també comença amb el treball conjunt. Són les tasques que l’alumna 

desenvolupa en aquest apartat del treball conduit per el/la docent que, arribat 

aquest punt, treballa conjuntament amb el responsable de la institució 

col·laboradora.  
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IL·LUSTRACIONS 

• Veure l’arxiu d’imatges de l’annex 5 de l’Escola d’Art d’Olot l’apartat 

d’imatges 5.A.. He seleccionat imatges de l’ambient de treball, exemples de 

procés de realització del projecte i algun exemple de les memòries presentades 

com a projectes artístics.  

 

BIBILOGRAFIA 

• .Belcher, Michael. Organización y diseño de exposiciones.Su relación 

con el museo. Ediciones Trea, S.L. Gijón1994. 

• Cassany, Daniel, La cuina de l’escriptura. Editorial Empúries. Barcelona 

1998. 7ena Edició 

• Katz, Steven D, Plano a plano. De la idea a la pantalla. Dirección 1. 

Editorial Plot. Madrid 2000 

• Romano, David, Elementos y técnica del trabajo científico. Editorial 

Teide. Barcelona 1973 

• .VVAA. Programa EXHI-VISIONS. Conferències, textos i dades sobre la 

pràctica expositiva. Servei de Cultura. Diputació de Barcelona. Barcelona 1989. 

 

AVALUACIÓ 

 

• S’avalua el projecte personal que el/la alumne/a ha presentat i s’inicia un 

procés d’autoavaluació amb avaluació continua fins a finalitzar el procés de 

treball. 

 

OBSERVACIONS 

•  La finalitat principal d’aquestes sessions és que el/la alumne/a 

interioritzi el seu procés de treball a partir d’aprendre la metodologia del 

projecte artístic a la vegada que treball conjuntament amb el grup propiciant el 

que plantejava a el inici d’aquest apartat,  que a mesura que creix el projecte 

creixi el coneixement . 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ NÚM :3                           HORES TOTALS:46 

TÍTOL: PRODUCCIÓ DE L’OBRA /DISSENY DE LA IMATGE 

 

OBJECTIUS TERMINALS 

• Analitzar les característiques de cada tècnica artística i les seves 

qualitats afins a la pròpia 

sensibilitat i al moment creatiu. 

• Experimentar, a partir d’un projecte, amb el comportament dels distints 

procediments. 

• Realitzar una obra d’acord amb el context artístic i sociocultural. 

• Elaborar una obra concreta, amb esperit experimental i de renovació del 

propi discurs artístic 

• Col·laborar en un treball interdisciplinari adequant-se a les diferents 

propostes i mitjans. 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS ESPECÍFICS 

•        Metodologia de creació.. 

• Anàlisi  de les possibilitats expressives dels diferents suports 

• Conceptualització  de l’obra. 

• Identificació de les qualitats formals, funcionals, tècniques i 

semàntiques de l’obra. 

• Planificació i mètode en la realització dels projectes. 

• Ús dels elements propis del llenguatge visual i textual. 

• Relació emissor-receptor. L’espectador passiu i actiu. 

• La imatge: els procediments contemporanis. Propietats i 

característiques dels canals d’expressió. 

•      Valoració crítica de les fons d’informació. 

•       Tolerància respecte a opinions divergents a la pròpia. 

•        Interès vers els canvis conceptuals, culturals i funcionals. 

•        Planificació i mètode en la realització dels treballs. 

•     Execució responsable de les tasques assignades i integració en el 

grup. 

• Autoavaluació del propi procés creatiu.. 
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ENUNCIATS ACTIVITATS APRENENTAtGE 

      1.-Els mitjans de comunicació i la societat de la informació. (Sessió teòrica) 

(2h) 

      2.-Formats per a treballar el missatge. (Sessió teòrica) (4h) 

      3.-Treball de disseny de la imatge (Sessions pràctiques: reunions i taula de 

treball ) (8h) 

      4.-Treball del missatge per als mitjans de comunicació (Sessions 

pràctiques:reunions i taula de treball) (8h) 

      5.-Treball de producció de l’obra (Sessions  pràctiques - tutorials) (24h) 

 

PROCESSOS 

• Les sessions de caràcter teòric a nivell general introdueixen a el/la 

alumne/a  en la teoria de la comunicació  i la complexitat de l’espai i el mitjà de 

comunicació en la actual societat de la informació. I a nivell més concret 

expliquen els mecanismes i els formats per accedir als mitjans (notes de 

premsa, rodes de premsa, imatges,....)  

• Les sessions de disseny de la imatge i de concreció del missatge per 

a els mitjans (notes/dossier de premsa) són moments complexos de tensió, on 

afloren els conflictes del grup. Tenen una finalitat la de fer entendre al grup el 

marc comú /el interès comú de discussió, veure les seves potencialitats del 

treball en grup i  així reconèixer l’autoria compartida. 

• Les sessions de producció d’obra, són tutories individualitzades que 

resolent problemes de producció i formalització. 

 

IL·LUSTRACIONS 

• Veure l’arxiu d’imatges de l’annex 5 de l’Escola d’Art d’Olot l’apartat 

d’imatges 5.B.. He seleccionat imatges de les notes que s’entreguen a la 

premsa, alguns cartells amb la imatge gràfica del projecte, catàlegs i en general 

material gràfic que s’ha produït al llarg dels anys.  
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BIBILOGRAFIA 

• .Belcher, Michael. Organización y diseño de exposiciones.Su relación 

con el museo. Ediciones Trea, S.L. Gijón1994. 

• Castells, Manuel. La era de la información. Vol1. La sociedad red. Aliana 

Editorial. Madrid 2001, 1era reimpresión. 

• .VVAA. Programa EXHI-VISIONS. Conferències, textos i dades sobre la 

pràctica expositiva. Servei de Cultura. Diputació de Barcelona. Barcelona 1989. 

• VVAA. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. 

Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2001. 

 

AVALUACIÓ 

 

• S’avalua el procés de treball personal  (obra)i en grup (disseny d’imatge i 

notes per els mitjans) i es continua el procés d’autoavaluació amb avaluació 

continua fins a finalitzar el procés de treball. 

 

OBSERVACIONS 

•  La finalitat principal d’aquestes sessions és que el/la alumne/a 

interioritzi el seu procés de treball a partir de prendre consciència del seu 

procés de treball a la vegada que treballa conjuntament amb el grup en 

aspectes del projecte que afecten al col·lectiu. 
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ NÚM :4                           HORES TOTALS:12 

TÍTOL: MUNTATGE DE L’OBRA I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

 

OBJECTIUS TERMINALS 

• Experimentar, a partir d’un projecte, amb el comportament dels distints 

procediments. 

• Preparar una exposició/ instal·lació segons els factors de selecció i 

organització. 

• Col·laborar en un treball interdisciplinari adequant-se a les diferents 

propostes i mitjans.  

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS ESPECÍFICS 

•        Metodologia de creació.. 

•        Identificació de les qualitats formals, funcionals, tècniques i 

semàntiques de l’obra. 

•       Establir un diàleg entre el llenguatge artístic i les premisses 

expositives. 

•       Estudi de l’adaptació als espais, àmbits i itineraris de les obres. 

• Planificació i mètode en la realització dels projectes. 

• Ús dels elements propis del llenguatge visual i textual. 

• Relació emissor-receptor. L’espectador passiu i actiu. 

• La imatge: els procediments contemporanis. Propietats i 

característiques dels canals d’expressió. 

•      Valoració crítica de les fons d’informació. 

•       Tolerància respecte a opinions divergents a la pròpia. 

•        Interès vers els canvis conceptuals, culturals i funcionals. 

•        Planificació i mètode en la realització dels treballs. 

•     Execució responsable de les tasques assignades i integració en el 

grup. 

• Autoavaluació del propi procés creatiu.. 
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ENUNCIATS ACTIVITATS APRENENTATGE 

 

      1.-Treball de muntatge de l’exposició. (Sessió pràctiques – tutorials)(10h) 

      2.-Treball de difusió: atenció als mitjans. (Sessió pràctiques – tutorials)(2h)  

 

PROCESSOS 

 

• Tant les sessions de muntatge, com les de difusió: atenció als mitjans 

es coordinen amb una intensa col·laboració amb la institució col·laboradora, 

el/la alumne/a en tot moment està assessorat i recolzat per les persones 

vinculades al projecte. 

  

IL·LUSTRACIONS 

 

• Veure l’arxiu d’imatges de l’annex 5 de l’Escola d’Art d’Olot l’apartat 

d’imatges 5.C.. He seleccionat alguns articles que han aparegut  a la premsa 

sobre els esdeveniments, algun programa de TVLocal que entrevista als els/les 

alumnes participants i un recull d’imatges d’un dels cicles que recull de manera 

aleatòria diferents moments del procés de treball en grup, specificament en el 

procés de muntatge.  
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BIBILOGRAFIA 

• .Belcher, Michael. Organización y diseño de exposiciones.Su relación 

con el museo. Ediciones Trea, S.L. Gijón1994. 

• Castells, Manuel. La era de la información. Vol1. La sociedad red. Aliana 

Editorial. Madrid 2001, 1era reimpresión. 

• .VVAA. Programa EXHI-VISIONS. Conferències, textos i dades sobre la 

pràctica expositiva. Servei de Cultura. Diputació de Barcelona. Barcelona 1989. 

• VVAA. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. 

Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2001. 

 

. 

 

AVALUACIÓ 

 

• S’avalua el procés de treball personal  (implantació de l’obra)i en grup 

(participació en el muntatge del cicle i d’atenció als mitjans) i es continua el 

procés d’autoavaluació amb avaluació continua fins a finalitzar el procés de 

treball. 

 

OBSERVACIONS 

•  La finalitat principal d’aquestes sessions és que el/la alumne/a es 

confronti amb l’espai real tant d’intervenció i apropiació de l’espai com de diàleg 

amb els mitjans per continuar explicant el discurs que ha estat construint al llarg 

del procés de treball.  
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UNITAT DE PROGRAMACIÓ NÚM :5                           HORES TOTALS:20 

TÍTOL: REVISIÓ DEL TREBALL PERSONAL I COL·LECTIU / IMPACTE EN 

ELS MITJANS 

 

OBJECTIUS TERMINALS 

• Experimentar, a partir d’un projecte, amb el comportament dels distints 

procediments. 

• Col·laborar en un treball interdisciplinari adequant-se a les diferents 

propostes i mitjans.  

 

 

 OBJECTIUS DIDÀCTICS ESPECÍFICS 

•        Metodologia de creació.. 

•        Identificació de les qualitats formals, funcionals, tècniques i 

semàntiques de l’obra. 

•       Establir un diàleg entre el llenguatge artístic i les premisses 

expositives. 

•       Conformar, paulatinament, una actitud estètica pròpia, davant la 

realitat artisticocultural. 

•       Estudi de l’adaptació als espais, àmbits i itineraris de les obres.. 

• Relació emissor-receptor. L’espectador passiu i actiu. 

• La imatge: els procediments contemporanis. Propietats i 

característiques dels canals d’expressió. 

•      Valoració crítica de les fons d’informació. 

•       Tolerància respecte a opinions divergents a la pròpia. 

•        Interès vers els canvis conceptuals, culturals i funcionals. 

•        Planificació i mètode en la realització dels treballs. 

•     Execució responsable de les tasques assignades i integració en el 

grup. 

• Autoavaluació del propi procés creatiu.. 
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ENUNCIATS ACTIVITATS APRENENTATGE 

 

      1.-Treball de revisió del projecte col·lectiu i inidiviual (Sessió pràctiques – 

tutorials)(8h) 

      2.-Treball de recull de prems i anàlisi del tractament informatiu. (Sessió 

pràctiques – tutorials)(12h)  

 

PROCESSOS 

 

• Les sessions de revisió es fan de manera conduïda per tal de, amb el 

breu temps que queda, donar pautes d’anàlisi  i que el/la alumne/a puguin 

enfrontar-se amb aquesta tasca amb tan poca distància de temps. 

• Les sessions d’anàlisi de la informació que ha produït l’esdeveniment 

són també conduïdes, per tal de veure, en molts casos, com es transforma la 

informació i en d’altres, com enriqueix el treball realitzat donat un punt de vista 

crític. 

 

IL·LUSTRACIONS 

 

• Veure l’arxiu d’imatges de l’annex 5 de l’Escola d’Art d’Olot l’apartat 

d’imatges 5.D.. He seleccionat alguns dels treballs de revisió realitzats per 

diferents grups de treballs. Com es podrà comprovar, domina una nova visió 

del treball, utilitzant com a principal recurs la imatge més que la reflexió textual. 

Com a desgravi per aquest fet, val a dir que no hi ha molt temps per poder 

realitzar aquet apartat de la programació.  
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BIBILOGRAFIA 

• .Belcher, Michael. Organización y diseño de exposiciones.Su relación 

con el museo. Ediciones Trea, S.L. Gijón1994. 

• Castells, Manuel. La era de la información. Vol1. La sociedad red. Aliana 

Editorial. Madrid 2001, 1era reimpresión. 

• .VVAA. Programa EXHI-VISIONS. Conferències, textos i dades sobre la 

pràctica expositiva. Servei de Cultura. Diputació de Barcelona. Barcelona 1989. 

• VVAA. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. 

Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2001. 

 

AVALUACIÓ 

 

• S’avalua el procés de treball personal  (revisió de l’obra)i en grup (revisió 

del projecte conjunt i el impacte en els mitjans).  Una vegada arribat a aquest 

punt es programa en un entrevista individual amb els/les alumnes participants 

per tal de parlar de l’experiència i finalitzar el procés d’avaluació continua i 

autoavaluació. 

  

OBSERVACIONS 

  

• La finalitat principal d’aquestes sessions és que el/la alumne/a es 

confronti amb visió crítica amb el treball que acaba de realitzar individual i 

col·lectivament i entengui els mecanismes de penetració a l’espai públic i les 

seves distorsions.  
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NOTA: 

Les unitats de programació que composen aquesta guia didàctica, tenen 

volgudament un espectre ampli. La finalitat és que, cada docent o grup de 

docents, utilitzi aquests recursos adaptant aquesta metodologia a las seva 

manera d’entendre el projecte artístic, donat que si bé és un camp 

metodològicament amb coincidències, en cap cas, esta normativitzat com 

poden ser altres camps del coneixement. Per aquest mateix motiu la 

bibliografia que consta en cada unitat és indicativa i referencial d’una manera 

d’entendre l’art i el procés de creació  avui, que ha donat lloc a poder 

confeccionar aquesta guia a partir de l’experiència que he descrit al iniciar 

l’apartat. 
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7.-CONCLUSIONS 

  

Una vegada finalitat el treball com a conclusions de la feina realitzada voldria 

fer varies reflexions algunes d’elles més contrastades que d’altres. 

 

En primer lloc reiterar, el que ja he explicat al parlar de les escoles visitades o 

amb les que he mantingut contacte de França. Tot i la informació que aporto, 

no  en tinc prou, ni prou temps, per poder fer un treball  comparatiu que tingui el 

mínim rigor necessari. Amb tot, voldria,  però recordar la capacitat de 

transformació del marc de les escoles d’art en el país veí, en front de les 

nostres estructures escolars dedicades a les disciplines artístiques. Aspecte, 

que dit d’una manera ràpida, ens fa menys competitius en un sector que cada 

vegada té més força, en el nou entorn de producció de riques que són les 

industries culturals, on l’art i específicament el contemporani hi és present.  

 

En segon lloc i situant-me a Catalunya voldria  fer una valoració positiva, 

primer, del treball que molts dels seus docents estan realitzant quan troben una 

via/esquerda des de on treballar aspectes lligats amb el món de l’art  i la cultura 

contemporànies en tota la seva complexitat i diversitat; endegant noves 

metodologies i contextualitzant-les. Recordar que d’altre banda, tal com he 

explicat en el treball, l’esperit que va animar el marc ideològic  de la LOGSE va 

ser la pedagogia constructivista que, recordem, defensa que el coneixement es 

construeix a través de la interacció del subjecte amb el seu entorn,posa en crisi 

les formes de pedagogia tradicional i busca  nous mètodes per articular noves 

estratègies d’aprenentatge. Davant aquesta realitat, la metodologia del projecte 

artístic, és un exemple que encaixa en un nivell educatiu superior i en un 

procés metodològic que lliga amb aquesta ideologia constructivista, com bé 

s’ha explicat al llarg del treball.  

 

Ara bé, caldria revisar tot un seguit de qüestions per tal de fer operatiu aquest 

tipus de mètode en un ensenyament superior: una de les prioritàries és el 

temps de durada actual d’aquest tipus d’ensenyaments, per això caldria revisar 

la seva ubicació, que tot i mantenir-los dins el règim especial, es situen dins 
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l’entorn de la Formació Professional, com s’ha explicat al llarg del treball, 

espais de formació i coneixement substancialment diferents. 

 

Davant aquets fets crec que caldria establir un grup de treball, hi ha professors 

interessats en aquest tema, que estudiessin la possibilitat d’establir un 

currículum d’ensenyament superior articulat amb la metodologia del projecte, 

desdibuixant les fronteres tan marcades fins al moment entre art i disseny i 

altres disciplines. Per això cal tenir en compte les  avantatges d’ordre 

psicopedagògic que té aquest tipus de treball, com ara: que l’alumnat no pensa 

en termes d’especialitat , de fet és la dinàmica del projecte la que portarà a la 

comprensió i a aprofundir en la disciplina (aspecte que és pot interpretar en la 

Guia didàctica presentada). Cada projecte permet desenvolupar diferents 

estratègies organitzatives i nous marcs d’aprenentatge i afavoreix les 

metodologies d’investigació, anàlisi, observació i selecció d’informació. Però 

també cal tenir en compte algunes dificultats al moment d’endegar aquest 

treball: l’organització per projectes  porta una feina important de planificació, 

diferent per cada proposta, i un treball extra en la preparació de materials i 

disposició de recursos,  per això caldrà un grup de docents o un docent que 

siguin capaç/os de superar la tendència inicial de transmissió lineal de la 

informació i ser capaços de submergir-se en el treball sobre un tema i resoldre 

problemes des de disciplines diferents.  

Davant aquests fets és important que el centre que ho treballi tingui un grup de 

treball cohesionat i estructures que permetin la transversalitat necessària per 

portar a terme aquest tipus de treball. Arribats a aquest punt , crec que és 

necessari dir que, una bona mesura per donar espai i identitat a les escoles 

d’art podria  ser que treballessin un projecte de centre (de fet podria ser el 

PCC) però d’una manera autònoma, específica i especialitzada que els doni 

sentit i presència en el context de l’educació artística superior actual i 

progressivament les tregui d’aquest “no lloc”, que he descrit i justificat en iniciar 

aquest treball. 
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8.-EPÍLEG 

 

Una vegada finalitzat el treball voldria, a manera d’epíleg i per reforçar les 

conclusions a què he arribat, explicar breument un projecte que s’ha dut a 

terme al llarg de l’any 2006-2007. El projecte porta per nom La escuela 

abierta, i el va proposar i dirigir la revista ZEHAR del centre ATRELEKU situat 

a Donostia. Aquest projecte tenia a veure amb la convocatòria de la 

DOCUMENTA, que va tenir lloc aquest passat estiu a la ciutat alemanya de 

Kassel i que proposava tres temes des devon reflexionar, un dels quals era 

l’educació. Aquest tema va ser recollit per la revista ZEHAR, una del les mes de 

cent revistes que van participar al Documenta 12 Magazine. 

 

El projecte que en tot moment ha propiciat la reflexió sobre el actual marc 

d’educació artística a l’Estat espanyol, ha tingut dos fases, una primera  va ser 

la resposta a tres preguntes que va proposar la revista a diferents persones 

que exerceixen com a docents en diferents escoles, universitat d’arreu de 

l’Estat espanyol. Les respostes van  ocupar un número de la revista que va ser 

el que es va presentar a Documenta 1226. Les opinions per  regla general no 

eren positives, hi havia molts punt en comú sobre els espais anacrònics del 

nostre sistema educatiu, el buit i les desconnexions, tot i que tothom  reconeixia 

treballar d forma individual des de una metodologia particular i terminologia 

pròpia i així poder crear situacions més ajustades a les realitats de les 

pràctiques artístiques i discursives contemporànies.  

 

A finals d’estiu Miren Eraso, directora de Zehar  i coordinadora de La escuela 

abierta ens va proposar a  Gabriel Villota (professor de Comunicació 

Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de la 

Universidad del País Vasco) i a mi  que coordinéssim un fòrum a Internet amb 

els participants de la revista i que es va deixar obert a persones interessades. 

Varem reprendre el debat de les opinions que es podien extreure de la revista 

que metafòricament les varem resumir en tres  zones: zones mortes (la nostra 

                                                 
26 Veure:  La escuela abierta. Incluye colaboracones sobre la enseñanza artística y la pràctica 
situada. Publicat a  ZEHAR. Revista de Artelku – Ko Aldizkaria. Edición especial Nº 60/61 2007 
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herència: l’acadèmia, el saber dogmàtic); zones embassades (les noves 

pràctiques, particulars, no reconegudes) i les zones de ràpids (els canvis 

propiciats per la invasió dels nous mitjans tecnològics, no per estructures de 

mètodes crítics).  A partir de dibuixar aquesta cartografia proposàvem tres 

preguntes per al debat: 

1. Quin tipus de coneixement (epistemologia)volem i necessitem produir i quin 

tipus de coneixement i comprensió transmetre? A qui, i per a què? 

2. Quins mètodes són rellevants per al coneixement que volem  produir i 

transmetre? 

3. Amb quina finalitat volem produir i transmetre tal tipus de coneixements? 

 

Es va obrir un debat que no sabíem com aniria. Es tractava d’una fòrmula 

diferent en el nou mitja (Internet), que val a dir va quedar en un context local, 

sobretot del País Basc, que de fet era d’on és la institució que ho proposava. El 

fòrum va estar viu un mes i mig i llavors varem establir unes mínimes 

conclusions que tot seguit transcriuré: 

 

“les opinions trobades sobre els qüestions genèriques que s'han plantejat, dir 

que hm observat, que ha quedat clarament manifesta, la inquietud per definir 

un espai, el de l’art, que en aquests moments, està en tensió i permanent 

conflicte, en múltiples espais/institucions on es treballa per a l'"educació 

artística", que ens agradi o no, la universitat està actuant com un contenidor 

que donat el seu aïllament, restringeix les possibilitats de treballar en i amb 

noves metodologies des de on estructurar el projecte artístic, espais que siguin 

capaços de "generar coneixement" i actuar al seu torn com a laboratoris d’idees 

produïdes i lligats amb el propi context. Gairebé diria que és un encert parlar de 

la necessitat de treballar en espais tranquils fora del frenesí que comporta, 

actualment, la centralitat i des de la reflexió estètica- artística i estratificant el 

coneixement i les seves metodologies”. 

 

Com es pot comprovar té moltes sintonies amb la situació descrita a Catalunya. 

Bé, per acabar només dir, que estem en aquest moments treballant en establir 

un grup de treball per poder reflexionar, més acuradament ,sobre aquests 
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temes, que ens preocupen; per això volem endegar una metodologia diferent a 

la del fòrum donat que es va convertir en poc operativa. 
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      TREBALL PREVI I RESUM HISTÒRIC 
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del segle XX. Creixement i ramificació de l’Escola de Llotja. Discurs d’ingrés de 

l’Acadèmic Electe Il·l. Sr. Josep Bracons Clapés. Llegit a la sala d’Actes de 

l’Acadèmia el dia 16 de juny de 2004. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
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• Auge, Marc, Los ”no lugares” Espacio del anonimato.Una 

antropologia de la sobremodernidad. Editorial Gedisa. Barcelona 

1994. 2ona edició 

• Marès Deulovol, Federico: Dos siglos de enseñanza artística en el 
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• Pevsner, Nikolaus, Las academias de arte: pasado y presente.. Editorial 
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 SOBRE ELS PRINCIPIS PEDAGÒGICS  EN L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
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• Articulació Verbal i pensament a l’escola de Belles Arts de  

            Düsseldorf durant els anys seixanta. Henning Christiansen.  

             Punt de confluència. Centre Cultural de la Fundació Caixa de 

             Pensions. 1988 

• VVAA. Monogràfica: Estudis artístics/Estudis Visuals. Publicat a: 

Revista Papers d’Art. Núm. 86. Fundació Espais d’Art Contemporani. 

1r. Semestre 2004 
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Revista Papers d’Art. Núm. 87. Fundació Espais d’Art Contemproani. 

2n. Semestre 2004  

• VVAA, Portes endins. Escola Massana 75 anys. Editat per 

Escola Massana i l’Institut d’Educació de l’Ajuntamentde Barcelona. 

Barcelona 2004 

• Wick, Rainer, Pedagogía de la Bauhaus, Alanza Editorial, núm. 

54. Madrid 1993. 2ona reimpressió 

• Visual Culture Questionnaire. October 77, pp 25-70. October MAgazine. 

Ltd. Edited by Rosalind Krauss, Anette Michelson, Ive-Alain Bois, Benjamin H. 

D. Buchloh, Hal Foster, Denis Hollier, Silvia Kolbowski. The MIT Press. 

Cambridge, Summer 1996 

• Graeme Chalmers, F. Arte, educación y diversidad cultural. Paidós Arte 

y Educación. Barcelona 2003. 

 

• VVAA. Revista ev estudios visuales. 3 ensayo teoría y crítica de la 

cultura visual y el arte contemporáneo. Diciembre 2005. 

 

 

 

 

EL NOU MARC LEGAL I EL MARC IDEOLOGÒC CONSTRUCTIVSTA 

 

• Agirre, Imanol, Teoriás y Prácticas en Educación Atística.  Colección 

Intersecciones 6. Ediciones Octaedro-EUB.Universidad Pública de Navarra. 

Pamplona 2005.  

• VVAA. La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el 
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Llocs web 

 

• http://www.xtec.cat/artistics/enllapd/cfgs/artsaplicmur.pdf 

 

• http://www.xtec.cat/artistics/enllapd/cfgs/decret2941999.pdf 

 

• http://www.xtec.cat/artistics/subapd6.html 

 

• http://www.xtec.cat/artistics/enllapd/cfgs/titolacio.pdf 

 

• http://www.xtec.cat/artistics/enllapd/cfgs/relcentgs.pdf 

 

• http://www.xtec.cat/artistics/artplasticadisseny.html 

 

• http://www.joanpelegri.org/estudiar/Estudiar_a_Catalunya/site/Ensenyam

entsArtistics/ArtsPlastiquesDisseny/GrauSuperior/805.html 

 

PLA DE TREBALL I METODOLOGIA EMPRADA 

 

Llocs web:  

 

- http://www.xtec.es/ea-escolartolot/ 

 

- http://www.xtec.es/ea-llotja/ 

 

- http://www.escolamassana.es/home.htm 

 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9coles_d'art_en_France 

 

- http://www.ensba.fr/liens/ecoles.asp 

-  

- http://www.esad-stg.org/ 
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- http://www.esad-stg.org/pedagogie/pdf/Guide_ESAD_2007-2008.pdf 

 

- http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgS

omRub11&classofcontent=sommaire&id=2110 

 

- http://www.mairie-perpignan.fr/index.php?np=1056# 

 

- http://www.esbam.fr/ (marsella) 

 

- http://www.designacademy.nl/intro.htm 

 

 

GUIA DIDÀCTICA: EXPRESSIONS D’AVANTGUARDA 
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• Documenta Kassel 16/06 – 23/09 2007. Documenta 12 Catalogue.  
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ANNEX 1  

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY LLOTJA 

1.- ENTREVISTA 

2.-MATERIAL DE PROGRAMACIÓ 

3.-EXEMPLES DE TEREBALLS SELECCIONATS 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Metodología i didàctica del projecte artístic 
                                                                                               2006-2007 

 72 

1.-ENTREVISTA ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY LLOTJA  
GSAAM 
Professora:  Nora Anacarola 
Realitzada el 28 de setembre de 2006 
 
1.- Com s’ha desenvolupat el currículum de Grau Superior d’Arts 
Aplicades al Mur a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja? 
 
El procés de desenvolupament i adequacions dins el Cicle d’Arts Aplicades al 
Mur des de la seva aplicació a la nostra Escola ha estat molt sinuós i complicat, 
però crec que a la vegada ha estat un procés prou interessant, encara que no 
acabat. 
En el curs 1998-99, l’Escola en el seu conjunt tenia moltes resistències a 
canviar el Pla d’estudis. Per una banda molts professors pensàvem que havia 
de produir-se un canvi i una modernització dels currículums a la vegada que un 
replanteig del que eren realment les especialitats i com adequar-les al món en  
que vivim, però a la vegada, no estàvem d’acord en com s’havia fet el procés 
d’integració a la LOGSE ni en l’espectacular reducció dels anys acadèmics que 
es produïa amb la seva aplicació. Per altra banda he de dir que hi havia també 
professors més conservadors que es resistien al canvi per sí mateix, perquè 
creien que el que hi havia ja era prou correcte. 
 
El Departament de Procediments Pictòrics, o Pintura Mural, o Pintura  a seques 
(les diferències eren significatives, però no estava clar com s’anomenava el 
departament)  tenia en aquell moment molts alumnes, el clima era de treball i 
es treballava amb molt entusiasme. Hi havia professors amb “carisma” i tradició 
pedagògica, malgrat que era un professorat més aviat conservador del Pla 
antic, potser perquè havia aconseguit una fórmula adaptada a les seves 
creences respecte de l’ensenyament de l’art. L’ensenyament en general era 
acadèmic (en el sentit decimonònic), molt més tècnic que teòric i  més de 
“pintura de cavallet” que de procediments murals malgrat les tècniques murals 
estaven presents. 
Des de feia un parell d’anys la meva participació en el departament era com a 
professora d’una assignatura que pretenia omplir una mica el gran buit de 
teorització, i que es deia Complements Teòrics (una mica de “calaix de sastre”), 
a la que jo  havia assignat un contingut  proper a l’anàlisi de la forma i una 
petita introducció a les Teories de l’art. Només feia una hora a la setmana per 
curs a 3er i 4rt del Pla antic. 
 
En el moment en què l’aplicació dels Cicles es va fer ineludible, jo mateixa vaig 
proposar al Departament de Pintura embarcar-me en la coordinació del Cicle 
d’Arts Aplicades al Mur, de tal manera que en el torn de tarda continuava el pla 
del 63 i pels matins començàvem l’aventura. 
El professors que es van afegir van ser els que tenien més ganes de renovació 
i per tant vam començar amb bon ànim.  
Vam estar quasi tot el primer trimestre intentant comprendre els criteris del 
currículum, i sincerament ens va resultar força contradictori. 
Per una banda es revaloritzaven els procediments tècnics tradicionals amb molt 
poques hores de teoria. Per altra s’afegien mòduls molt significatius i 
interessants (al meu parer)  com Expressions d’Avantguarda, Metodología i 
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Gestió, Audiovisuals, Ha. de l’Art Contemporani, que donaven una idea 
conceptual diferent, més propera a la projectació creativa i reflexiva d’idees. 
 
Per la meva part jo sempre he cregut (i vaig intentar transmetre’l al equip ) que 
els procediments murals s’havien de assumir com a intervencions a l’espai, i 
que el objectiu del Cicle podia ser una preparació pels alumnes que vulguin 
projectar creativament amb tècniques  diverses, des de les tradicionals a les 
audiovisuals. Vaig interpretar aquesta possibilitat com una preparació més aviat 
generalista i introductòria per alumnes que volguessin després especialitzar-se 
en procediments específics. La meva intenció va ser intentar preparar els 
alumnes en el procés de la creació, com a “manipuladors de idees”. 
Crec que les úniques persones del departament que van entendre la meva 
proposta van ser Magdalena Duràn, professora que pocs anys després va 
canviar de departament per qüestions horàries i la professora d’Història Elina 
Norandi que encara contínua al nostre departament. 
 
Els dos primers cursos van ser fructífers, crec que  els Projectes Finals de els 
primeres promocions ho confirmen. Des de l’assignatura d’Avantguardes, 
Metodologia i Gestió i Història Contemporània, vam intentar posar en marxa un 
treball d’intervencions en espais no-expositius que van produir mostres en 
l’espai Pere Pruna i en la Biblioteca Clarà del barri de Sarrià, que crec van ser 
un principi prometedor.  
 
Però a partir d’aquest moment el Cicle va començar per la tarda i vam haver-hi 
de coordinar-nos amb tots els professors del Departament de Pintura. Un any 
després el Departament d’Ensenyament va tancar una línia i el Cicle es va 
impartir només per la tarda (amb les conseqüències que això comportava, 
tornar enrere). 
 
Crec que en aquest punt és important dir que el Departament d’Ensenyament 
mai es va preocupar de problemes pedagògics, de manera tal que si es 
funcionava d’una manera o altra era absolutament indiferent. Els problemes 
burocràtics i la manca de confiança en el professorat de l’Escola com a 
professionals vàlids va ser la constant en aquells moments, crec que reforçat 
per les lluites entre les escoles i la falta de diàleg. 
 
A partir d’aquest moment vaig deixar la coordinació i vaig treballar bàsicament 
des del mòdul d’Avantguardes i, amb els professors d’audiovisuals (que cada 
any canviaven, per lo qual no sempre va ser-hi possible), vaig intentar continuar 
la línia de treball del començament del cicle. 
 
M’agradaria aclarir que un gran percentatge d’alumnes en aquesta etapa van 
voler fer el projecte final amb mi, i crec que fonamentalment per que les 
agradava l’assignatura i entenien que el que les aportava era una porta oberta 
a la investigació i aspectes de la seva pròpia creativitat. 
 
Adjuntaré alguns d’aquests projectes com a material per visualitzar la feina feta.  
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Finalment aquest curs 2006-07 vaig reprendré la coordinació del Cicle. Molts 
professors es van jubilar i amb professors nous estem intentant rependre el fill 
perdut. 
 
Aquesta vegada només faig una hora de teòrica d’Avantguarda, ja que la resta 
de l’assignatura la fa una professora (Roser Vallés) que interpreta perfectament 
la idea de la projectació d’intervencions en l’espai. 
La professora de Dibuix (Adelina Borrell) treballa en clau de representar idees, 
més que objectes, fent teoria i anàlisi d’obra.  
Amb un excel·lent professor d’audiovisuals i Metodologia (Nelson Grassot) hem 
tornat a la idea de crear  espais comuns i transversals entre les assignatures, el 
sentit de les noves tecnologies aplicades a les necessitats de la creació no 
necessariament narrativa, però sí conceptual.  
El professor J.M.Avilés, actiu amb la seva pintura emmarcada en el 
informalisme, treballa en Llenguatge Pictòric de primer curs i en Tècniques 
Murals, posant èmfasi en la sensibilització del alumne respecte els aspectes 
plàstics i metodològics. 
Elina Norandi continua la seva feina en les dues Històries, una història sempre 
contextual i relacional, com és el seu costum.  
Per la meva part, a més de l’hora de teòrica, treballo en la segona part del 
Llenguatge Pictòric i en Revestiments de primer curs, assignatura que estic 
intentant transversalitzar-la. Abans era concebuda com una assignatura quasi 
només tècnica. La metodologia amb la que estic treballant per arribar a las 
claus necessàries, és proposat una optativa per alumnes de Diplomatura 
d’Interiorisme, amb els quals treballarem e investigarem intervencions 
plàstiques en l’espai arquitectònic, amb la intenció de portar les conclusions a l’ 
assignatura de Revestiments, més aviat pensant en el curs vinent, per donar-li 
un caire més de projectació e ideació a l’espai. 
 
Arribat aquest punt m’agradaria dir que segueixo pensant que el currículum és 
massa dispers i que els esforços a vegades resten difusos. 
 
2.- La matèria/unitat de coneixement: Expressions d’Avantguarda, quins 
continguts té i com s’imparteix?, quines relacions té amb altres matèries 
en sentit de transversalitat?, té en compte les TIC (noves tecnologies)? 
 
Ja he apuntat anteriorment que Expressions d’Avantguarda té com a objectiu 
ser-hi el centre d’operacions de la projectació d’idees, l’espai de la reflexió i 
l’enllaç amb Audiovisuals que és a primer curs (Avantguardes és a segon) i es 
realitza compartint l’horari, de manera tal que els alumnes de segon poden 
treballar els medis audiovisuals també per Avanguardes si ho necessitessin. La 
transversalitat es produeix també amb Metodologia i Gestió i amb Ha. de l’Art 
Conemporani.  
Des de Metodologia creen propostes i  les gestionen per dur-les a terme en un 
espai escollit. Des de Avantguarda les analitzen i realitzen. Des de Història 
Contemporània valoren comparativament i contextualitzen. 
Aquest curs estem integrant també Fol en la dinàmica d’apropament als 
problemes de l’art actual a través de les problemàtiques dels drets d’autor i les 
qüestions de reproductibilitat.  
Tot això se realitza amb la major interrelació en el segon quadrimestre. 
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3.- Quins recursos teniu?, quin tipus de col·laboració amb institucions i 
entitats del context artístic teniu i/o establiu? 
 
Recursos dins l’Escola, els mínims. Les aules no són prou amplies.  
Els alumnes tenen un ordinador cada dues persones.  
Cada any anem aconseguint més material audiovisual. 
La Biblioteca és penosa en lo que respecta a l’art contemporani. 
Des de l’assignatura col·laborem amb els serveis pedagògics del MACBA, fent 
cursos o seminaris. Inclús el primer curs ( a l’any 1998) vam fer una proposta 
concreta per treballar la relació Documenta de Kassel-Barceló. 
Cada curs contactem amb un espai per realitzar les instal·lacions que els 
alumnes projecten després de conèixer l’espai. L’espai Pere Prune de Sarríà, la 
Biblioteca Clarà, el Centre de cultura de Dones Francesca Bonnemaison, els 
tallers de Joaquim Costa del MACBA, l’Ajuntament i la Biblioteca de Pallejà, 
són alguns dels espais en els quals els alumnes  han treballat. 
Vam participar en el Fòrum en l’Espai Graffiti, i vam dissenyar el Mosaic 
Gegant que els participants van realitzar.  
Dos alumnes van quedar finalistes en el projecte de Nadal del MNAC. 
Una alumna del nostre Cicle (Victoria Maluf) va ser la creadora de la intervenció 
a Plaça Sant Jaume el Nadal del 2005 amb la meva tutoria. 
Hem treballat intervencions amb l’Ajuntamnt de Gósol i de Torà. 
Estem treballant en un Dossier amb projectes d’alumnes per oferir-los als 
Ajuntaments, propostes d’intervencions murals i espacials. 
 
Aquest curs ja tenim previst matricular als alumnes de 1er (Audiovisuals) i de 
2on. (Avantguardes) els dies 24 i 25 de novembre al seminari del MACBA,  Una 
altra visualitat. El discurs de l’exposició/l’exposició del discurs. Prèviament 
farem una visita guiada a la col·lecció del Museu. 
He de dir que aquest Museu és des de fa alguns anys una porta molt important 
per activitats amb molt d’interès. La relació amb l’equip pedagògic del Museu 
és excel·lent.  
 
4.-Amb pots fer un breu perfil de l’alumnat que teniu? 
 
En relació amb el pla anterior el alumnat ha canviat considerablement. És un 
alumnat més homogeni, d’una mitjana d’edat de 22/23 anys. Amb una 
preparació minsa en el terreny artístic, però amb més capacitat d’expendre que 
els antics alumnes.  
Provenen del Batxillerat artístic, estudiants universitaris (bàsicament 
d’Arquitectura, en menor mida Humanístiques i Belles Arts), i alguns, pocs, 
fracassos escolars. 
Tenen expectatives laborals, és a dir, els interessa sortir al mercat laboral, més 
que continuar un currículum artístic, malgrat alguns continuen Belles Arts o un 
altre Cicle per completar la formació. 
El únic aspecte negatiu dels nous alumnes crec que és la desmotivació, pròpia 
del jovent actual. És per això que crec que els alumnes de més edat que venen 
més motivats, són molt importants a l’hora de treballar amb el grup. 
Un 30% d’estrangers. 
Classe mitjana. 
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5.- Quina finalitat professional creus que té aquest mòdul de formació? 
 
Tot acte creatiu requereix d’un procés de projectació i d’unes estratègies per 
analitzar amb criteri i adequar els medis a utilitzar. 
Penso que aquest mòdul podria ser el principi d’una manera d’entendre d’un 
mòdul generalista el procés de la creació. 
Anys en darrera es parlava d’un curs generalista, introductori de les bases de 
les arts plàstiques. En aquests moments les bases estan en l’especulació i la 
capacitat de desenvolupar una idea, per aplicar amb caràcter interdisciplinari al 
concepte requerit. 
 
6.- Creus que cal treballar perquè el coneixement teòric i pràctic tingui un 
punt d’equilibri dins el currículum? 
 
La assignatura Expressions d’Avantguarda sempre la hem concebut com una 
assignatura teòrico-pràctica. Incloem una hora de teoria fixa setmanal molt 
lligada a la seva correlativa de Contemporani, però com a reflexió des del punt 
de vista del creador. Treballem material de revistes d’art contemporani (Lápiz, 
Exit Express, Arte y Parte, Papers d’art), o llibres d’autors i crítics actuals com 
J.L.Brea, Javier Maderuelo, José Vicente Aliaga, etc. 
Intentem incloure dins el mòdul un petit curs o seminari dels que organitza el 
MACBA o CAIXAFÒRUM.  
A l’any 2004 vam participar en ART I ECONOMIA amb el taller en ARCO, 
organitzat pel MACBA i aquest any l’activitat abans citada, més altres que en 
tenim previstes. 
 
En relació al punt d’equilibri, crec que tot el Cicle hauria de tenir més hores 
teòriques assignades i curriculades. 
 
Cal afegir que moltes vegades el Projecte Final  és el instrument que ens 
permet ampliar i desenvolupar aquesta relació entre la teoria i la pràctica. 
Aprofito també per dir que em sembla una absoluta equivocació la proposta del 
Departament d’Educació de treure els PF dels Cicles, excepte que hagi la 
intenció de crear paral·lelament  uns ensenyaments de més durada i amb 
criteris d’equilibri teòric - pràctics.  
 
 
7- Pots fer una selecció del material que utilitzes i has desenvolupat 
específicament en aquesta matèria i el que creguis oportú del Cicle. 
 
Adjunt arxius: 
 
Programació 
Propostes concretes d’exercicis 
Bibliografia 
Guia de memòries 
Guia de anàlisi d’obres 
Materials 
Projectes Finals 
Projectes realitzats des del Cicle 
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2.-MATERIALS DE PROGRAMACIÓ 
 
FAMÍLIA 57: ARTS APLICADES AL MUR (2002-03) 
CICLE 5751: G.S.ARTS APLICADES AL MUR 
MÒDUL : EXPRESSIONS D’AVANTGUARDA 
_______________________________________________________________
_____ 
 
INTRODUCCIÓ: 
 
Aquesta assignatura amplia l’espectre de possibilitats conceptuals i tècniques 
que l’alumne ha rebut, en el sentit de les noves formes de projectació i de 
realització dins l’art contemporani. 
La utilització de nous llenguatges, i els mitjans audiovisuals desenvolupats a 
primer curs, permetrà incorporar-los al treball de l’espai i l’entorn com a 
instruments plàstics a considerar. 
Nous procediments d’environament i accionisme interrelacionaran la totalitat 
dels àmbits disciplinaris, donant una totalitat indiferenciada. 
L’assignatura dins el marc del Cicle, posarà èmfasi en el tractament de l’espai i 
la intervenció bidimensional de gran tamany. 
S’intentarà aplicar els recursos i els treballs obtinguts dins un marc real 
expositiu. Cada any es trobaran diferents llocs per a les intervencions dels 
treballs. 
 
Es desenvolupa en un total de 135 h. en un sol curs. Preferiblement al segon. 
 
OBJECTIUS: 
 
De manera general: 
 -Que l’alumne afermi les pròpies capacitats de donar forma adequada 
als productes de la seva imaginació. 
 - Utilitzar els diferents procediments com a mitjà d’expressió i de 
formalització  d’idees. 
 -Analitzar i seleccionar els mitjans expressius més adequats a la pròpia 
intenció i producció artística. 
 -Configurar un espectre de possibilitats processuals i tècniques més 
ampli  adequat a les necessitats del discurs propi i als aliens, en el cas dels 
encàrrecs. 
 - Donar resposta a les necessitats de transformació dels llenguatges 
visuals  contemporanis. 
 -Configurar una actitud i una resposta estètica pròpia. 
 
Pel que fa al procés de treball: 
 -Considerar, amb distanciament valoratiu previ, les alternatives d’interès. 
 -Aplicar creativament els mitjans tècnics de què disposi. 
 -Mantenir una activitat reflexiva i crítica. 
 -Assumir una total responsabilitat en la continuïtat del propi procés 
creatiu. 
 -Establir el nivell de coherència entre el plantejament inicial i el resultat 
final. 
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 -Elaborar un projecte d’acord amb una proposta definida amb una 
memòria  descriptiva amb el vocabulari propi de l’art contemporani. 
 
 
 
UNITATS PEDAGÒGIQUES: 
 
Primer quadrimestre: 
1. EL LLENGUATGE PICTÒRIC. NOVES CONCEPTUALITZACIONS. (30H) 
2. D’IDONEÏTAT FORMAL I CONCEPTUAL I(20H) 
3. D’IDONEÏTAT FORMAL I CONCEPTUAL II (20H) 
 
 
 
Segon quadrimestre: 
4. EL PROCÉS DE LA CREACIÓ. METODOLOGIES. (40H) 
5. L’EXPRESSIÓ DELS LLENGUATGES. IDENTIFICACIONS. (35H) 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ: 
 
El curs es divideix en dos quadrimestres, amb avaluacions a febrer i a juny. 
L’avaluació de febrer és informativa. Per avaluar un quadrimestre caldrà tenir 
entregats tots els treballs, on la data de lliurament està indicada en cada treball. 
 
Durant el procés d’aprenentatge, després de cada sessió es farà una avaluació 
per a evidenciar característiques d’interès, des dels condicionants i els resultats 
obtinguts. 
 
Per aprovar els mòduls s’ha de complir: 
 -Amb l’assistència. 
 -Puntualitat en l’entrega dels treballs. 
 -Haver participat activament en les classes, les avaluacions i les 
activitats en  general, amb opinions personals i rigor conceptual. 
 -Haver assolit el nivell tècnic i conceptual adequat. 
El nivell es conceptua segons els següents criteris d’avaluació: 
 -Habilitat instrumental i suficiència manual, en coherència amb els 
aspectes conceptuals. 
 -Correcta aplicació del llenguatge plàstic contemporani, oral i escrit. 
 -Desenvolupament de les facultats creatives i habilitats per a donar 
forma de manera original als conceptes donats. 
 - Coherència i correcta articulació dels conceptes, tant ideatius com 
processuals. 
 - Correcta assimilació d’experiències a l’entorn del fet creatiu. 
 - Correcta assimilació i aplicació dels conceptes plàstics contemporanis.  
 -Haver aconseguit propostes plàstiques personals. 
 - Rigor crític davant l’obra. 
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ: 
 
Els treballs no avaluats per manca d’entrega en la data prevista o per manca de 
qualitat, poden recuperar-se paral·lelament al seguiment del curs, repetint-los 
d’acord al professor i sempre abans de l’avaluació de juny. 
 

 

 
 

ARTS APLICADES AL MUR 
Professora: Nora Anacarola 

 
EXPRESSIONS D’AVANTGUARDA 
2on Curs - 135 h (4,5 h setmanals)      
 
 
Unitat de Programació Nº1: Aspectes teòrics de l’art contemporani (30 h) 
 
Activitats: 30 Classes teòriques/ audiovisuals  
  1- El Llenguatge de la pintura després de l’any 1945  (6h) 
  2- L’art conceptual com a intervenció espaial (6 h) 
  3- Intervencions pictòriques dins l’art conceptual (6 h) 
  4- Anàlisi de les obres realitzades per i amb els alumnes (12 h)  
 
BIbliografia recomendada: 
-Teorías del Arte.E. Ocampo-M.Perán. Ed. Icaria. Barcelona.(general) 
-Modos de ver. J.Berger. G Gili Ed. Barcelona.(Comunicació) 
-Algunos pasos hacia una teoría de lo visible.J. 
Berger.Ed.Árdora.Madrid.(Comunicació) 
-Conceptos de arte moderno.Nikos Stankos.Alianza  
-La crisis de las vanguardias.E.Subirats.Anthropos. 
-Del arte objetual al arte de concepto 19601972.Marchán Fiz. 
Ed.Comunicación. 
-El arte del siglo XX- J.San Martín. Ed. F.Torres. 
-El arte a partir del ‘45 a través de sus exposiciones-A.M.Guasch.Ed.Versal 
 
      
 
Unitat de Programació Nº2: La capacitat conceptual del llenguatge pictòric (21 
h) 
 
Anar a veure l’exposició de  Robert Whitman (Playback) al Macba (veure full 
adjunt) 
Prendre notes (abans del dia 29 de setembre) 
 
A partir d’aquesta instal·lació: 
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Activitats:  
  1- Portar una resenya per escrit el dia  29 de setembre 
  2- Comentari a classe. 
  3- Projectar una resposta pictòrica. 
 Procés: 
  -Esbossos i tampteijos sobre paper o cartró (mínim 50 x 70 cm) 
  -Reflexió escrita (memòria d’intencions) 
  -Entrega de la memòria i el avantprojecte 
 Treball final: 
  -Tres pintures seqüenciades (mínim 40 figura) 
  -Material, suport i tècnica lliure. 
 
Portar a classe una llibreta per dibuixar i escriure només per Expressions 
d’Avantguarda. 
 
 
 
Unitat de Programació Nº3: L’idoneïtat formal-conceptual (28 h)  
 
 
 
Treball a partir dels extractes dels  textos de Paul Virilio de “La máuina de la 
visión”, “Un paisaje de acontecimientos” i “El cybermundo, la política de lo peor” 
 
Activitats: 1-Lectura dels textes abans citat. Debat. 
  2-Memòria d’intencions 
   -Petita ressenya crítica del texto.  
   -Espai escollit i perquè 
   -Primer essbòs de la proposta  
  3- Planificació amb dades del treball a fer (*)   
  4-Reflexió sobre la idoneïtat formal proposada. 
  5-Treballs finals 
   Procès: 
    -Esbossos i tampteijos sobre paper o cartró  
    -Consideracions sobre els materials a utilitzar. 
   Treball final (el projecte maquetat o dibuixat amb molta 
definició) 
    -Com a mínim tres llenguatges (parts, fases, 
tècniques, etc) 
    -Material i tècniques lliures. 
    -Memòria final (guia d’instal·lacions) 
 
Característiques: 
  Treball per instal·lar dins l’espai de l’Escola 
 
 
(*)Cal presentar abans de començar la temporalització del treball. 
 
  Setmanes del  
   -presentació d’esbossos 
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   -realització de maquetes 
   -text que acompanyara l’obra 
   -llistat de materials necessàris pel montatge 
  Setmanaes del 
   -preparació del montatge a classe 
  Setmanes  
   -montatge in situ 
 
 
Unitat de Programació Nº4:L’idoneïdat formal-conceptual II. ( 14 h )  
 
 
Treballs a partir de l’obra realitzada anteriorment. 
Textos adicionals: “Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible” de 
J.Berger.Ed. Àrdora  
 
 
 
Activitats: 1-Anàlisi de l’obra realitzada en la unitat anterior. Reflexió crítica. 
  2-Reflexió sobre la idoneïtat formal proposada i el resultat 
posterior.   
  3-Recerca d’obres que hagin treballat amb tècnique o estructures 
semblants. 
  4-L’espai previst-l’espai possible. Trobar un espai per l’obra dins 
el context de l’Escola. 
  5-Recuperació / ampliació o refet del treball anterior.  
   Fases:  
    Profundització dels conceptes. 
    Anàlisi dels aspectes formals utilitzats i per utilitzar. 
    Nova proposta. 
    Realització de l’obra  amb lliure elecció de materials 
idonis. 
    Memòria final de tot el procés i conclusions. 
     
    Per qué la lectura de la resta del llibre de Berger? 
 
 
 
Unitat de Programació Nº5: El procés de la creació. Metodologies I. (14 h ) 
      
 
A partir de l’obra de un artista dels anys ‘70 -‘80, analitzar el seu procés creatiu 
i els resultats plàstics objectuals, pictòrics o visuals en relació al seu moment 
històric, social, geogràfic. 
Quina repercusió tindria avui aquesta obra? 
Quina validesa? 
Actualítza-la, recupera el fil i amb un pro 
cés semblant, intenta respondre a les necessitats i les problemàtiques dels 
nostres dies. 
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A entregar el dia       per escrit: 
 
 -Recerca d’informació. 
 -Dossier amb obra i textos del o sobre l’artista. 
 -Anàlisi del seu procés de treball. 
 -Reconfiguració de la obra. 
 -La proposta de treball: 
  Concepte i temàtica 
  Desenvolupament, procés 
  Suports i materials 
  Instal.lació 
 -Explicació del projecte a classe 
 
Unitat de Programació Nº6: El procés de la creació. Metodologies II (28 h)  
 
 
Treball a partir del  texto escollit per tota la classe. 
Lectures adicionals: “Las auras frías”(introducció)J.L.Brea. Anagrama.  
 
Activitats: 1-Lectura dels textes abans citat. Debat. 
  2-Memòria d’intencions 
   -Petita ressenya crítica del texto.  
   -Espai escollit i perquè 
   -Primer essbòs de la proposta  
  3- Planificació amb dades del treball a fer (*)   
  4-Reflexió sobre la idoneïtat formal proposada. 
  5-Treballs finals 
   Procès: 
    -Esbossos i tampteijos sobre paper o cartró  
    -Consideracions sobre els materials a utilitzar. 
   Treball final (el projecte maquetat o dibuixat amb molta 
definició) 
    -Com a mínim tres (parts, fases, tècniques, etc) 
    -Material i tècnica lliure. 
 
Característiques: 
  Treball per instal·lar dins un espai no-expositiu fora l’Escola com 
ara Biblioteca Clarà, Espai Pere Pruna, etc. 
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3.- EXEMPLES DE TREBALLS SELECCIONATS 
 
 
 
 
3.1.-ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY LLOTJA 
 
Projectes de col.laboració amb el MACBA: 
 
Professora: Nora Ancarola 
 
Asignaturas: Expressions d’Avantguarda, Història de l’Art i Metodologia i gestió 
 
Alumnos de Arts Aplicades al mur 
 
 (la totalitat dels alumnes-50 - participaràn com a espectadors, 
 interlocutors, i crítics del procès i les conclusions del treball) 
 ( en el treball específic d’investigació participaràn només entre 10 i 
 12 alumnes) 
 Edat aproximada: entre 20 i 25 anys 
 
 
PROPOSTA DE TREBALL: 
 
 Dins el marc de les assignatures, investigar i analitzar els últims 25 anys 
de l’art a través de la DOCUMENTA 7 del ‘82 de Rudy Fuchs (de la que hi 
haurà una expo al Macba) i la DOCUMENTA 10 del ‘97 de Catherine David. 
 La Documenta com a plataforma de l’art europeu. 
 La Documenta com a projecte-tesi. 
 
 
SOL.LICITEM AL MACBA: 
 
 Al menys una visita guiada a tots el alumnes del curs. 
 Accés als arxius del Macba als 12 alumnes que realitzaràn el treball 
entre abril i juny. 
 Contacte amb altres grups que treballen o hagin treballat el tema. 
 
 
EL TREBALL: 
 
 Realitzarem un estudi bàsicament teòric en relació a l ‘art dels últims vint 
anys i sobre quina influència han tingut en el seu desenvolupament, les 
DOCUMENTA com a plataforma i definició de pautes de treball dins l’art 
europeu. 
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METODOLOGIA: 
 
 Recollida de material. 
 Determinació de les línies d’investigació de cada alumne per àrees 
 d’interés: 
 
 
  -L’art europeu dels ‘80 i ‘90. 
  -Biennals i altres grans exposicions d’art europeu.   

-La revalorització de la pintura en els ‘80 a partir de la  DOC 
7. 

  -Recorregut de les DOCUMENTA des dels inicis fins   ara. 
  -Estudi comparatiu del projecte DOC 7 i el DOC 10. 
  -Propostes DOC 10.  
   
   
 
 Conclusions i exposició dels treballs davant dels companys de classe o 
la resta de l’Escola. Debat. 
 Entrega dels treballs al 
 MACBA (finals d’aquest curs 97-98 o inicis del curs vinent 98-99) 
 
Bibliografia bàsica: 
 
G.C.ARGAN; El arte moderno (2 vol.).Fernando Torres Editor. 
E.SUBIRATS;El final de las vanguardias. Ed. Anthropos. 
E.LUCIE-SMITH; Movimientos artísticos desde 1945. Ed.Destino. 
S.MARCHAN; Del arte objetual al arte de concepto 1960-1972.Ed. 
Comunicación. 
V.BOZAL; Modernos y postmodernos. Ha.del Arte .Ha. 16. Nº50. 
ANNA M. GUASCH; El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-95. 
Ed.Cerval. 
J.L.BREA; Las auras frías. Ed. Anagrama. 
J.M.CORTES; El cuerpo mutilado. Ed. Arte y Crítica.Generalitat Valenciana. 
K.THOMAS; Diccionario del arte actual. Ed. Labor. Barcelona. 
J.A.RAMÍREZ; H. del Arte-El mundo contemporàneo. Ed. Alianza. Madrid. 
 
Revistes: Lápiz, Acción Paralela, Contemporánea, Figura, El comercial de la 
pintura, Artics, Arena, Creación. 
 
“Puesta a punto” del projecte el 30 de maig de 1998: 
 
Preofessora: Nora ancarola 
                     Amaia Miangolarra 
a (intermediació amb el MACBA i col.laboradora    directa dins el projecte) 
 
Alumnes:   
 D’Arts aplicades al Mur 
  Dolores Romero 
  Vilma Masdevall 
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  Elisabet Moga 
  Elena Romagosa 
  Eugènia Anglès 
  Alan Sastre 
  Gemma Masriera 
  Pablo Tena 
  Olga Figuerola 
  Ruth Rosa 
  Elia Bernat 
 
Tema:  
Anàlisi dels darrers 25 anys de l’art a través de la Documenta VII i la 
DocumentaX. 
 
Objectius del treball: 
 
 -A partir de les classes d’Expressions d’Avantguarda i Història de l’Art, 
ampliar l’estudi de l’art contemporani dels darrers anys a través d’un contacte 
directe amb les Doc VII i X i amb l’institució que organitza l’exposició Doc VII 
(MACBA- Glòria Picazo). 
 -La dificultat  d’estudiar l’art més actual que no té perspectiva històrica, 
requereix d’una estrategia específica. L´exposició de la Doc VII ha estat una 
eina idonia per estructurar-la. 
 -Estudiar 
+ l’art a través de dos grans aconteixements com són les Documenta, permet a 
l’alumne contextualitzar l’art contemporani dins d’un marc més ampli, on 
comissaris, crítics, filósofs i el mateix mercat marquen pautes de comportament 
als propis artistes. 
 .Com influencien aquests discursos als artistes? 
 .Quina resposta tenen? 
 .Quins són realment els límits de l’art en aquests moments? 
 .Quina importància tenen les grans exposicions en l’art  
 contemporani? 
 -Voldria que els alumnes responguessin a aquestes i moltes altres 
 preguntes o al menys fosin capaços de planteixar-se-les i debatre-les 
 entre ells. 
 -Que els alumnes puguessin entendre els museus com un lloc de  treball 
i un espai de trobada. 
 
Estructura de treball: 
 
 Està dividit en sis apartats: 
  .L’art europeu dels ‘80 i ‘90. 
  .Biennals i altr 
es grans exposicions d’art europeu. 
  .La revalorització de la pintura en els ‘80 a partir de la  
 Doc VII. 
  .Recorregut de les Doc des dels inicis fins ara. 
  .Estudi comparatiu del projecte Doc VII i el Doc X. 
  .Propostes Doc X. 
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 -Cada apartat és un camp d’actuació per l’anàlisi. 
 -Es treballa per grups de dos o tres alumnes. 
 -El apartat específic de la Doc X ho treballen la colaboradora amb el 
 MACBA (A. Miangolarra) y la professora, per ser el de més  dificultat. 
  
El procès: 
 abril -Trobades per repartir els camps d’actuació. 
  -Entrega de material (fotocòpies de llibres i premsa) als  
 alumnes. 
  -Visites al MACBA. 
 maig -Entrevistes amb Glòria Picazo, organitzadora de la   expo 
Doc VII al MACBA. 
  -Conferència de Rudy Fuchs, comissari de la Doc VII. 
 juny -Entrevistes amb e 
Gls alumnes per estructurar els treballs i   treballar a l’estiu. 
  -Trobada i “puesta a punto”. 
 setembre -Conclusions parcials. 
 novembre- Conclusions generals. 
 desembre- Trobada final. Presentació pública el dia 2. 
  
ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY “LLOTJA” de Barcelona. 
 
Treball de col.laboració amb el Servei Pedagògic del MACBA (1997-98) 
 
Perqué col.laborar amb el MACBA o altra institució cultural de la ciutat? 
 Tenint en compta que la nostra  és una Escola d’Arts Aplicades, pública i 
gratuïta de Barcelona, i que en les seves aules participen més de 1.500 
alumnes que seràn futurs “faedors” d’art en les més variades formes i 
aplicacions, a la vegada que seràn futurs interlocutors de la discussió que es 
planteixa a l’art, e intermediadors respecte del públic no especialitzat, crec que 
tenim l’obligació (com a profesional 
Js que som) d’apropar-los a les institucions que ostenten la “raó” del imaginari 
artístic contemporani de la nostra societat. 
 La proposta per part del Macba de col.laboració, ens ha sigut feta desde 
fa alguns anys, per la qual cosa algunes especialitats de l’Escola, de forma 
individual van realitzar treballs conjuntament de més o menys voladura. Però 
aquest curs ens hem propossat realitzar una tasca simultànea desde diferents 
especialitats, fins i tot incorporant als alumnes més joves de 1er. i 2on. curs en 
activitats, tant de caràcter pràctic com teòric. 
 El fet de realitzar un treball comú (encara que a través de diferents 
propostes) ens permetreria també entrar desde la mateixa pràctica, en 
discusions pedagògiques entre els professors de diferents disciplines e 
intercambiar ideas i conceptes, a la vegade que visualitzar altres  
punts de vista en lA manera de relacionar-nos amb un altra institució. 
 Per altra banda la possibilitat  que els alumnes es familiaritzin amb el 
Museu i el captin com a  un espai on ells poden intervenir activament, era 
indudablement  un objectiu a assolir i que fins ara es va  lograr de manera més 
que satisfactòria ( el Museu va entregar en alguns casos carnets amb entrada 
lliure, i en altres va conduïr a grups d’alumnes de manera particularitzada  amb 
especial atenció).   
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 Creiem que a més a més que totes les institucions culturals de caràcter 
públic deurien relacionar-se, creant víncles dialéctics per tal que la funció 
“pública” es realitcés. 
La necessitat d’una persona que intermedie i coordine: 
 Aquest projecte es va poder portar a terme de manera satisfactòria, 
gràcies a la participació inestimable i desinteresada d’una professora d’Institut 
de Bilbao (Amaia Miangolarra, Lic. en Historia de l’Art) que estaba real 
itzant un treball sobre museus i pedagogia, becada per el Govern Vasc. 
 La proposta de coordinar  diferentss professors (finalment 8)  amb els 
més de 300 alumnes, només era possible amb la coordinació d’una persona 
dedicada de manera particular a això. Si aquesta actividad o altra de semblant 
es tornés a projectar per al prper curs, deuria ser un tema a planteixar i  
resoldre. Creiem necessari que una persona de dintra o fora de l’Escola realitzi 
aquest treball amb una determinada dedicació, tenint en compta l’experiencia 
prèvia. 
 
Per qué treballs pràctics i teòrics: 
 Els nostres ensenyaments són de caràcter pràctic però enmarcats en  un 
context global, que és la pròpia aplicació, que ens obliga a conjugar allò técnic 
amb allò humanístic. 
 En aquesta relació, l’aspecte conceptual, de raonament i de interrelació 
teòrica és imprescindible, ja que sense això l’aplicació seria mecànica,  
~la qual cosa imposibilitaría als nostres alumnes ser competitius en un mercat 
cada vegada més marcat per la globalització més que per l’especialització (tan 
pròpia dels ‘70 i ‘80). 
 
El treball teòric: 
  En el meu cas particular, l’elecció d’un treball teòric, no responía 
únicament a l’aplicació en les meves classes de “Complements teòrics” dins del 
taller de Procediments Pictòrics i de “Teoria de l’Art” dins del taller d’Il.lustració, 
sino a la idea de “entrar” en el MACBA no tant sols com a  espectadors 
privilegiats, sino como a éssers que actúen intelectualment i participen de les 
actuals discusions d’art que planteixa el mateix Museu. 
 La persona que des de el Servei Pedagògic es va  encarregar de portar 
el tema (Gloria Picazo), va tenir una actuacin excelent i va permetre  als 
alumnes de 4rt. i 5è. Curs entendre que ells mateixos podien generar alguna 
cosa tan interesant com un 
a presentació pública(amb la participació d’alumnes d’altres Escoles 
semblants). 
 Aquesta presentació es realitzarà el dia 2 de desembre de 1998, on 
tambè es presentaràn les conclusions práctiques i teóriques de les altres 
experiencies realitzades des de el mateix projecte.  
 
Organizació del treball: 
 Com s’ha indicat anteriorment, el treball està dividit en sis apartats, cada 
un dels quals es desenvoluparàn en grups de dos o tres alumnes, per a facilitar 
la reserca del material documental i per acotar els temes. Dels  sis apartats el 
que respecta específicament al de la Documenta X, hem decidit realitzar-ho 
Amaia Miangolarra i jo, ja que es el que requereix d’un més ampli coneixement 
del tema global, i a més, pedagògicament ens semblava interesant mostrar 
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com nosaltres ent 
eníam que es podia desenvolupar un dels apartats. 
 A la vegada, para a cada tema específic, hem creat una petita guia per  
l’alumne, de manera que es pugués partir d’un ordre ja establert, sense que per 
això condicionar-les a que la segueixin de forma estricta. 
 Els apartats amb la seva corresponent guia són els següents: 
 1-L’art europeu dels  ‘80 i els ‘90:  
    -L’art de la posguerra a EEUU. 
  -L’art de la posguerra a Europa. 
  -Els ‘70 com a art lligat a la societat. 
  -Els ‘80 : la tornada a l’ordre.. 
  -Els ‘90: art i opinió. 
  -Països i centres d’interés. 
  -Artistes i moviments. 
  -Fets socials importants. 
 
 Alumnes: Elisabet Moga  
  Dolores Romero  
 
 2-Biennales i altres grans exposicions d’arte europeu: 
  -Venècia 
  -Lyon 
  -La Habana 
  -Munster 
  -Whitney 
 
  -Espais que ocupen. Quin tipus de  públic participa? 
  -Com estàn estructurades (per països, artistes, per moviments, 
etc)? 
  -Quin tipus de comissariat l’organitza, i com ho fa? 
  -Quins països abarca, planteixa recorreguts? 
  -Pretén descriure l’art que representa, o fa una proposta 
selectiva? 
  -Quina relació té amb el mercat de l’art? 
 
 Alumnes: Vilma Masdevall  
  Gemma Masriera  
  Elena Romagosa  
 
 3-La revalorització de la pintura en els ‘80 a partir de la Doc VII: 
  -L’art de la posguerra als EEUU ( dels  ‘50 als ‘70) 
  -Qué passa a Europa en aquesta època (nord,   
 Anglaterra,  Alemanya i Catalunya)? 
  -La Documenta VII com una reafirmació de l’art  
 europeu.La pintura com a  contrapossició a l’art   conceptual i 
l’abstracció americana. 
  -Característiques organitzatives de la 
 Doc. 
  -Espais, funcions, i artistes fonamentals representats. 
  -Objectius concrets dels quals parla Rudy Fuchs. 
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  -L’art dels  ‘80 com a contraposició de les postures  
 “modernes”.  
  -La revalorització de la pintura en tant que: 
   Recuperació de la figuració(comunicació) 
   Necessitat de reactivar el mercat de l’art 
   Sintonia amb la posmodernitat    
 (individualismes, nacionalismes) 
  -És la Doc VII un aconteixement reinvindicatiu de nous  
 postulats? 
 
 Alumnes: Olga Figuerola  
  Pablo Tena  
  Alan Sastre  
 
 4- Recorregut de les Documentas des dels inicis fins ara: 
  -La primera Documenta: 
   .Reivindicació de l’art alemany marginat per   
 ;el nazisme. 
   .Revalorització de l’art alemany en general. 
  -Les Documentas més importants: 
   .1955-Doc I 
   .1964-Doc III(Museu dels 100 dies) 
   .1968-Doc IV (Politització,canvi en el   
 comissa 
riat)  
   .1982-Doc VII (Modern-Posmodern) 
   .1992-Doc IX (El retorn al ordre-El Museu) 
   .1997-Doc X (La negació de les    
 Documentas) 
  -Diferencies fonamentals amb altres Biennals o grans  
 exposicions. 
  
 Alumnes: Elia Bernat  
                 Ruth Rosa  
 
  
 5- Estudi comparati del projecte Doc VII i Doc X: 
  -S’uneix a la investigació del apartat 3 i 6 per a realitzar  
 un anàlisi comparatiu. 
 
 Alumnes: Eugenia Anglès  
 
 6- Propostes de la Doc X: 
  -Generalitats. 
  -Equip organitzador.  
  -Datess d’interès. 
  -Artistes participants. 
  -Recorregut. 
  -Objetictius de la DocX, segons els seus organitzadors. 
  -Conclusions. 
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 Aquest treball (que es desenvoluparà  a continuació) està estructurat i 
investigat per la professora Amaia Miangolarra i Nora Ancarola, coordinadora 
dels projectes i professora-guia d’aquest projecte específic,  per la qual cosa la 
guia del apartat no té un caràcter didàctic. 
 
 
 
PROPOST 
ES DE LA DOCUMENTA X: 
 
Generalitats: 
 Les Documentas són en aquets moments un dels aconteiximents més 
importants i trascendents de l’art contemporani en occident. Com a  tal, i 
generada en 1955, per Arnold Brode,  realitzada cada aproximadament cinc 
anys a la ciutat de Kassel, ha passat de ser una recopilació més o menys 
analítica de l’arte dels darrers anys, a una proposta profundament teoritzada 
del que ha sigut, el que és i deuria ser l’art contemporani. 
 Es important assenyalar que des de els seus començaments la 
Documenta té un éxit inesperat.Y es podria dir que des de la primera, que 
intenta rescatar l’ “art degenerat” (concepte catapultat per el nazisme) i 
reintegrar als artistes germans al lloc que realment les corresponia a l’historia, 
la Documenta aporta i cubreix un espai necessari de debat i discussió que l’art 
contemporani estaba demanant. 
 Les primeres Documentas (segons Catherine David, comissaria de la 
Doc X) “ajuden a la reconstrucció de les avantguardes (tot i que sensa DADA) 
però en general amb un aspecte excesivament show-plan-Marshall “. 
 En aquests més de quaranta anys d’història de les Documentas, podriam 
dir que han hagut algunes de més significatives, tant per el planteix en sí 
mateix, com per el moment específic en que té lloc cadascuna d’elles. Es per 
això que voñdriem assenyalar: 
 -La Doc II (1959),com l’any en que s’institucionalitza, i es proposa 
ampliar el ventall de països representats, tot i que  sempre dins de l’art 
occidental i bàsicament del “primer món”. 
 -La Doc III (1964),any en que s’incorpora el Museu dels 100 dies, 
element fonamental per a conformar el “caràcter” de la Documenta com a  
espai de debat i forum teòric. 
 -La Doc IV (1968), any que té a Szeeman com a  director, aon el debat 
polític passa a ocupar un espai molt important, se internaci 
|onalitza, i es transforma en un veritable “aconteeiximent”. 
 -La Doc VII (1982), any que intenta recuperar la relevància de l’art 
europeu (segons el seu pròpi comissari, Rudy Fuchs) en contraposició a l’art 
norteamericà imperant. 
 -La Doc IX (1992), any del retorn a l’“ordre” establert. 
 
 Finalment la Doc X (1997), darrera Doc del siglo XX, que es podria 
definir com el paradigma de l’exposició de “tesis”, a on no solament es proposa, 
sinò que també es revisa i es revee de manera particular, l’art de la posguerra 
fins als nostres dies. 
 Com es va realitzar aquesta proposta i aquesta revisió, és el que 
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intentarems desesenvolupar en les properes pàgines. 
 
Equip organitzador:  
 Per a aquesta X edició s’anomena per primera vegada una dona com a  
comissaria. 
 Catherine David (París,1954) habia siguto professora de L’Ecole du 
Louvre en París i de la Universitat de París X, en Nanterre,  
di conservadora en el Centre Pompidou (1988-90) i en la Galerie Nationale del 
Jeu de Paume (1990-94). 
L’equip  ho conformen 300 personas, de les quals 6 col.laboren directament 
amb la comissaria i fins a 15 en una col.laboració més o menys indirecta. 
 És important senyalar que les bases filosòfiques i teóriques en general 
de C.D., estàn en sintonia directa amb les del crític Jean-François Chevrier i 
amb el també crític i ensayista Benjamín  H.D. Buchloh (autor de “Hans Haake: 
el entrelazado entre mito e ilustración”, “Prácticas y resistencias estéticas 
después de las utopías”, etc.), qui a la vegada reb clares influències de l’Escola 
de Frankfurt. 
 
Dades d’interés:  
 .Visitants: 600.000 (aprox. com a l’edició anterior) 
 .Localitzacions: 
  -Kulturbahnhof (antiga estació de tren) 
  -Unterführungen (metro) 
-Treppestrasse (carrer comercial) 
  -Museum Fridericianum 
  -Documenta Halle 
  -Ottoneum 
  -Orangerie 
  -Fuldaufer (rio) 
  -No hi ha obres a l’aire lliure, excepte casos aïllats (la “vegetació 
espontània” de Winberger, per exemple) 
 .Documents: 
  -Documenta-Documents (bàsicament material gràfic) 
  -The Book (catàleg) Politics-Poetics (bàsicament material teòric) 
 .Logotip: 
  -La X de X tatxa le d de Documenta. 
 
 
 
 
 .Dates:  -Del 20 de junny al 28 de setembre de 1998.  
 .Museu dels 100 dies (100 dies 100 invitats) 
  -100 debats on participen arquitectes, artistes, filósofs,  
 cineastes, economistes, literats, i gent de les més   variades 
disciplines. 
 .Activitats paralel.les: 
  -Cinema-Teatre-Internet 
 .Focus d’interès: 
  -Arquitectura i urbanisme 
  -Cinema 
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  -Antígona ( com a  arquetip del drama de la cultura  
 occidental) 
  -Yuxtaposició de documents “polifònics” 
  -Material gràfic divers 
6 
  -Revisió històrica-Dates paradigmàtiques: 
   -1945 (final de la Segona Guerra- Commençament de la 
Guerra Freda) 
   -1968 (Moviments sociales i polítics-Utopies- Guerres de 
liberació) 
   -1978-(Capitalisme Global) 
   -1989 (Reunificació alemana-Guerres Calentes-Triomf dels 
“media”) 
 
Artistes participants: 
Recorregut: 
 El recorregut o itinerari està predeterminat i creat a partir de diferents 
perspectives com són, per una banda la pròpia ciutat de Kassel i les seves 
característiques estructurals i urbanístiques, des de una certa revisió crítica de 
les 9 edicions anteriors, i també des de una mirada “amb memòria” sobre 
determinats aspectes de la cultura de les darreres décades. 
 Segons la comissaria C.D. aquest recorregut que atraviesa la ciutat des 
de l’estació central fins els centres específics de 
 exposició com el Fredericianum, aprofitant en el transcurs de zones peatonals i 
subterrànies construídes a la inmediata posguerra, intenta posar en evidència 
la “paradójica evolució i decadència d’una cultura industrial abocada a’atur, 
simbolitzada en la pròpia ciutat”, a la vegada que intenta unir en él els 
conceptes de  història y  memòria, que són sobre els que es basa l’equip 
d’aquesta Doc X. 
 El recorregut per tant té un sentit reivindicatiu, ja que els seus 
organitzadors creuen que davant del problema del que pateix l’art en aquets 
moments en que la pràctica s’allunya més i més de la cultura global, la seva  
proposta intenta situar el fet estétic en el seu espai legítim, que és el de la 
pròpia cultura. Però ha de quedar clar que no és el que  marca el diseny social 
o polític (d 
8e la tradicional sociologia) sino el que questiona identitats postcolonials, 
postnacionals, i el que formula noves posibles estructures socials. 
 La idea és problematitzar la Doc i fer-la més complexa i matitzada, i que 
la seva visita sigui una experiència concient  no un passeig turístic. 
 La utilització en anteriors edicions de la Doc., de incloure l’espai exterior 
com a  suposat dissolució de l’espai museístic, és per a C.D. una ingenuidad. 
Aquestes transgresions formals no condueixen a cap lloc, per la qual cosa la 
Doc X planteixa un itinerari que es realitza a partir d’un anàlisi atent de la pròpia 
història de la ciutat. La idea bàsica es crear una línia simbòlica que marqui 
“altres” llocs (no necesàriament físics) i que evidencie les pròpies 
contradiccions que planteixan les cultures urbanes davant la reali 
Gtat de la “globalització”. 
 Excedir el “cub blanc” (tradicional espai expositiu), para C.D. no és 
solament excedir els límits físics sino que el “trascendir passa per el tractament 
diferenciador de l’espai-temps”. 
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 Davant el relativament recent fenòmen de l’acceleració del procès de 
culturalització ( segons conceptes de Paul Virilio, filòsof molt senyalat en 
aquesta Xa. edició) la diversitat ha anant creixent des de la colonització fins a la 
descolonització, creant-se d’aquesta manera formes no tradicionals i no 
assimilades d’emancipació des de la cultura, però fonamentalment des de 
disciplines com la música,el cinema i la literatura, i no tant des de les arts 
plàstiques. I és per allò que C.D. busca la manera d’ampliar els límits de 
l’exposició a través de la utilització  d’una gran multiplicitat d’espais disciplinars 
i foname 
gntalmente creant el que respondrà com una gran plataforma de discusió i 
debat des de los 100 dies 100 invitats, i el book Polítics-Poetics, que sitúa l’art 
dintre del marc d’un debat polític, filosófic i económic des de el any 45 fins als 
nostres dies. 
 L’ itinerari (parcours) ens convida a la reflexió sobre el significat del 
“territori” i ens obre a l’experiència de la identificació de la ciutat. La proposta és  
“anar a peu”, ja que les distàncies són relativament curtes i els espais reduïts; 
comprendre, des de edificis d’arquitectura barroca, fins els més moderns, com 
el Doc-Halle de 1992, però sobre tot es fa émfasi en las zones que responen a 
la reconstrucció de la ciutat en l’inmediata posguerra, col.locant a  Kassel com 
a  “model” neurálgic de la Alemanya reunificada  i actualment afectada per la 
recesió. 
 Se’ns proposa començar per l’estació de tren, l 
a Kulturbanhof, remodelada parcialmente, a la que segueixen dos passatges 
subterrànis dels ‘60 i la Treppenstrasse, la primera zona peatonal de la 
posguerra  en Alemanya. Altres espais, el Fridericianum, el Ottoneum, el 
Documenta-Halle o la Orangerie i finalment, un dels bancs a la vora del riu 
Fulda, amb l’obra de Kippenberger “Metro transportable”.  
 No hi ha espectacularitat en este recorregut, ni exhibicions en els jardins 
o plaçes excepte la anteriorment citada i la de Lois Weiberger “Cell”(anunciada 
ja en pàrrafs anteriors) davant la Kulturbanhof amb la seva vegetació 
espontània que creix i s’expandeix ràpidament “atacant”  la flora local en una 
clara referència a la inmigració i la intolerància. 
 Finalment caldria dir que l’itinerari no tant sols está articulat des de 
l’espai  que ocupa, sino també des de el temps, de manera que la selección 
d’artistes es realitza com un “parcours” temporal: és evident 
C que la selecció d’ artistes dels ‘60 es proposa crear una 
“retroperspectiva”(segons paraules de C.D.) i tornar a possar a debat les “grans 
pregunts estétiques” que aquests artistes van planteixar en el seu moment i 
que sigueixen aún sense resoldre (M.Broodthaers, Helio Oiticica, Lygia Clark, 
etc.).  
 
Altres recursos:   
 És important senyalar el logotip com a  recurs simbòlic gràfic fonamental. 
La d (Documenta) tatxada per la X (dècima edició). És evident que el propi 
logotip és un desafiu a la continuitat-ruptura de les Documentas. 
 El catáleg,  comença amb l’article “The Political Potential of Art”, que 
transcriu una conversa entre Benjamin Buchloh, Jean-François Chevrier i 
Catherine David. Aquest article tracta de crear el marc conceptual en el que es 
desenvoluparà la Documenta, i és explícit en la intenció d’articular  
-un pensament “progressista” que sigui capaç de no caure en la superficialitat 
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d’un esdeveniment tant sols espectacular. 
 Aquest catàleg, bàsicament teòric, titulat per els organitzadors Politics-
Poetics sirveix com a eix conceptual, realitza una reflexió en relació al 
desenvolupament cultural-històric des de 1945 fins avui, i divideix aquests 
darreres cinquanta anys en 4 grans periodes: 
  -1945:(final de la Guerra Mundial. Començament de la Guerra 
Freda entre Este i Oeste) per a comprendre aquest periode que abarcarà fins 
finals dels anys ‘60, se’inclouen textos i obres de A. Artaud, Primo Levi, 
Gramsci, A.Camus, Becket, G.Deleuze, Paul Celan, Grotowsky, J.Beuys, Eva 
Hesse, entre altres. 
  -1969:(época de les utopies.La crisi en Occident per les lluites 
antiimperialistes. El periode de la “politització 
&”) amb texts i obres de Foucault, Godart, B.Buchloh. G.Deleuze, Guattari, 
Saïd, Aldo Rossi, Tafuri, Nancy Spero, etc. 
  -1978: (final de les contraforces que marcaban la tensió Este-
Oeste.Questionament del pensament marxista.Començament del capitalisme 
global) amb texts i obres de P.Virilio, Alvaro Sisa, Gordon Matta-Clark, Rem 
Koolhaas, Suzane Lafont, etc. 
  -1989: (reunificació alemanya. Desintegració del socialisme “real”. 
Triomf dels “mass-media”.Lo posmoderno, la nova estética). 
 
 En aquest llibre-document, l’arquitectura, l’urbanisme i el cinema, són 
aspectes relevants que marquen continguts i permeten una relectura dels fets 
artístics i culturals de les últimes décades. Antígona (la protagonista de l’obra 
de Sófocles) apareix com a  l’arquetip del drama étic paradoxal de la cultura 
occide 
vntal, on l’ética humana es contraposa a l’ética d’estat i les seves lleis. 
 Com podem imaginar-nos (després de visualitzar la diversitat de 
disciplines des de les que se opina), el llibre intenta donar des de “diferents 
territoris linguístics, respostes culturals contraposades a la idea de “modernidad 
global”, concepte molt questionat en aquesta Documenta. 
 Finalment, podriam assenyalar que les que apareixen com a questions 
claus, es tracten a través d’assaixos i entrevistes i el mateix “book” es defineix 
com a subjectiu, i que s’ha anant realitzat i composant per els seus creadors 
amb intencions “utòpiques i crítiques” intentant per tots els medis de relacionar 
l’art amb “lo real”. 
 Semblaria també de gran importància l’atenció  que se le confereix en 
aquest texts a Paul Virilio (crític i teóric francès), i a la seva idea de 
“deslocalització” general de l’art produïda per  
la velocitat en que es desesenvolupen els aconteixements i els fets en la nostra 
época, i que generen una ja no tant sols dislocació espaial (l’art abstracte i el 
cubisme) sino també temporal i en temps real, que produeix la fi de mons 
localitzables i l’apertura d’altres, a on lloc i no-lloc coexisteixen. 
 Un altre recurs de la Documenta és la short-guide, que és básicament el 
material gràfic i explicatiu de les obres. I finalment el corpus teòric està en els 
100 dies-100 invitats, a on participen, com ja hem apuntat, intelectuals des de 
molt variades disciplines i des de diferents territoris del pensament. 
 
Objectius de la Documenta X: 
 Del que hem dit anteriorment podriem deduïr que C.D. com a  directora 
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artística es va  proposar utilitzar la Doc, com a  una plataforma a on analitzar la 
experiència artística en relació a aspectes fins ara desatés per la crítica i la 
història. El repte  
s evidenment molt ambiciós i el planteixament es desenvolupa des de un lloc si 
bé no (segons les seves pròpies paraules) de caire sociològic, sí de 
contextualització política i econòmica de l’art dels darreres 50 anys. En quant al 
fet en sí, està clar que intenta superar els límits d’una exposició o  d’un  
“espectacle” artístic, per a intentar ser una trobada i un aconteixement cultural. 
 Història y memòria  són conceptes básics, reconduint-los (no com a  
cliché) sinó com a marc per a poder analitzar i revisar l’activitat no tant sols 
artística sinó cultural en un sentit més ampli i en una discussió escencial del 
pensament polític. 
 La Doc X no está pensada per el gran públic, i s’intenta evitar por tots els 
mitjans el “passeig cultural-turístic”típic de las grans exposicions. 
 No hi ha  intencions retrospectives, sino retroperspectives, es a dir  
s’analitza l’art dels darreres cinquanta anys de manera reflexiva per a que s 
erveixi com a  eina per al futur, col.locant el fet artístic en el seu  espai legítim: 
l’espai cultural. 
 Allò multicultural interessa en aquesta edició com a un tema que  
s’aborda des dels qüestionaments sobre identitats postcolonials, 
postradicionals i posnacionals, o des de la problemàtica de la forma possible 
d’estructurar les noves ciutats que inclouen l’inmigració i la diversitat, 
questionant les actuales ciutats paradoxals que evolucionen i a la vegade 
mostren la decadència d’una cultura industrial que no resol de cap manera  
temes tan importants com el  de l’atur. ELs organitzadors fugen també del 
“folclorisme multicultural” tant de moda en els darrers anys. 
 S’intenta crear una Documenta on l’experiència sigui complexa i 
concient, i a on tots els llenguatges conflueixin i siguin presents, inclosa 
evidentement la paraula. 
 També és un objectiu important el de recuperar artistes que ja venen 
planteixant preguntes des de els anys ‘ 
60, i que encara sigueixen obertes per no haber-se trobat fins ara resposta. La 
Documenta es proposa sortir del autisme cultural imperant per a entrar en el 
debat necessari que tracti de respondre aquestes i altres qüestions formulades 
des de l’espai de l’art sempre prop la cultura. 
 Allò polític és el veritable espai de la crítica, segons C.D. el papel del 
crític és evidenciar diferències qualitatives, des de una postura posicionada. 
 La reflexió sobre el territori, és un tema fonamental que inunda tota la 
Doc..Dissenyar, redissenyar, definir i redefinir el territori físic i conceptual és la 
tasca no tant sols de l’art i l’arquitectura, sino de totes les branques del 
pensament actual. 
 En l’época de la “globalització” (la nostra) i la “violència global”, l’art  té 
dues opcions, anular-se com a  postura crítica o ser una font vital de la qual la 
diversitat és avui irreductible i pot ser una eina de resistència. Aquesta última 
és evidentement la postura que promulga aquesta Documenta. Es pret 
n evitar el “efecte Benetton”, efecte espectacle que permet regular la societat a 
través de la estetització i els missatges paralitzants carents de contingut, o el 
que és pitjor amb continguts subliminals que tant sols fan de sostenidors i 
enquisten les propostes institucionalitzades. Sobre aquest tema opina C.D. que 
les darreres edicions de la Doc. conciliaven amb la “indústria de la cultura i amb 
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la situació geopolítica que manté l’esperit de la globalització. El veritable 
desordre mundial es produeix a mitjans dels ‘70 amb el problema mundial del 
petroli, i el 89 marca la fi de la guerra freda donant peu a les noves guerres 
“calentes”, convirtint el món en una complexa xarxa on el que es prima 
l’hegemonia norteamericana i  els nacionalismes es converteixen en lluites 
d’identitat. En aquest nou context, Kassel pot tenir la misió d’evidenciar aquest 
nou status quo i crear una també nova reflexió històrica. 
 Es per tot allò que els artistes escollits dels ‘60 són els que questionen 
les c 
ategories de les Belles Arts establertes, bàsicament des de la cultura de l’oest a 
través d’una subversió de les tradicions i la conservadora i perimida divisió del 
conneixement: 
  -Matta Clark denúncia  en  el seu treball, la perversió económica 
de les operacions espacials. 
  -Oiticica inverteix el centre i la perifèria a través de la emergència 
dels valors marginats. 
  -Fahlström dramatitza i qüestiona el poder polític i econòmic. 
  -Van Eyck fa una transformació poètica de lo dogmàtic, i de la 
mateixa manera, altres artistes col.loquen en el lloc de la resistència crítica. 
 Finalment, en quant a tècniques, semblaria que la fotografia i també el 
dibuix són els medis idònis (posiblement per el seu caràcter més conceptual 
que tenen en sí mateixos) per a dramatitzar sense caure en l’“espectacle frívol” 
 
Primeres conclusions: 
 Mantenint la línia (no sempre ascendent , però sí continuada) de les 
Documentas des de 1955 com a  plataformes de debat de l’art c 
ontemporani, la Doc X i les seves premises, no debe asombrar-nos. L’última 
Documenta del segle XX, no podia deixar de revisar l’art del segle, en particular 
des de la posguerra fins als nostres dies. I si aquesta revisió es produeix com 
una retroperspectiva i no nomésretrospectiva, es a dir amb vistes al futur, tant 
millor. 
 La divisió dels derrers 50 anys a través de fets socials i polítics tan 
significatius com els que marquen els anys 45,69,78 y 89 (com s’apunta 
anteriorment), donan  una dimensió distinta a l’art d’aquestes décades, que 
difereix de la burda i arbitrària divisió en décades o “moviments” com 
s’acostuma a fer historiogràficament. S’analitza l’art d’aquests anys amb un 
espírit no només crític sinó també més ampli i polititzat. I aquesta nova 
dimensió, que enmarca l’art per primera vegada realment dins el marc de la 
cultura, el fa  partícip de les transformacions socials i polítiques, tant en  els 
seus aspectes positius com en els n 
egatius. 
 En l’época de la globalització  de la violència institucionalitzada, intentar 
allunyar l’art de posturas neutrals o poc comprometides (disfrazades de 
“estètica posmoderna”), i revaloritzar el seu caràcter transformador des de 
l’ética política és, creiem un aport alentador en un moment en el que l’art i la 
seva capacitat crítica semblen paralitzats. 
 Si la Documenta X ha sigut realment capaç de donar resposta a aquests 
problemes, és quelcom que es deuria analitzar amb deteniment, i possiblement 
no es podria determinar fins passat el temps necessari per a evaluar-lo amb la 
distància, i comprobar els seus efectes. No obstant això, el sol fet d’intentar-ho, 
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sabent l’aluvió de crítiques desfavorables que això comportaria, és en sí 
mateix, valuós. 
 Qüestionar l’espectacula 
rització de l’art (mecanisme tan utilitzat per les institucions per a objectius poc 
loables), i la “complicitat” que altres Doc. han tingut al respecte, era una tarea 
difícil i molt ambiciosa. 
 Si analitzem cuidadosament les reaccions generades, podriam dir que 
en gran part consegueix els seus objectius, fins i tot a costa d’una nova 
desconexió amb el públic en general (que no s’evidencia per el públic 
participant, ja que en quant a quantitat és la Documenta més visitada) en tant la 
dificultat de lectura que les seves propostes produeixin per al espectador no 
“iniciat”, creant la necessidad de tenir que estar a l agüait del debat artístic, 
polític i filosófic per poguer disfrutar-la. 
 Aquesta creiem és la primera gran contradicció d 
aquesta Documenta: en la seva intenció d’enmarcar l’art en un context social i 
cultural més ampli i més “real”,es produeix una necessitat de lectura distinta de 
l’art, que el visitant no “entès” no és capaç d’entendre ni apreciar. Però es 
deuria de tenir en compte que aquesta és la gran paradoxa de aquest segle i 
en absolut exclusiva de la Doc X (recordem la resposta negativa del públic en 
general, a les accions de J.Beuys, encara que él mateix deia que artista és tot 
aquell individu que se’ho proposi) ja que l’escisió entre art i espectador s’ha 
profunditza clarament en aquest segle al perdre l’art su caràcter més 
representatiu i lineal. 
 Però hi ha  també altre contradicció en aquesta intenció d’ampliar el 
espectre cultural  
cap a  altres camps, sense entrar en (com diu C.D.) multiculturalismes 
dogmátics ni barats. I és la que percibim al entrobar-nos davant d’una 
Documenta en la que es veuen i senten  poques veus “excèntriques” (el 
porcentatge de no-europeus o no-norteamericans es bajísim) tant en las obres 
com en els debats. No es tracta de porcentatges mínims, pero sí de uns mínims 
representacionals. I encara més, si filem més prim, dintre de l’art centralista del 
que parlem, i en un ambient aparentement contrari als nacionalismes, l’émfasi 
que es fa  de criteris i postures franceses es fa masa evident (el centralisme 
francés “ataca” de nou?). 
 Les dades-fites que es proposen són clarament fonamentals, per 
 sigueixen sent expressions de fets que abarquen l’història d’un occidental 
“primer món”, o si aborden problemes del “tercer món” sempre són com a una 
prolongació de els països polaritzadors de les guerres “fredes o calentes”, és a 
dir EEUU o Europa. 
 Es parla també de pluralitats i marginats, però des de la postura 
“normalitzada”, és a dir es pretén parlar de les dones artistes sense parlar de 
feminisme, o d’artistes inmigrants marginats sense parlar dels moviments 
reivindicatius d’aquests (és curiós que encara que la directora d’aquesta Doc. 
és per primera vegada una dona, no és un fet que es faci evident, fins i tot  
davant alguna pregunta sobre el tema s’eludeixen respostes “ 
reivindicatives”). 
 La “deslocalització general” creada per la tecnologia de la que parla Paul 
Virilio, es fa evident, però sensa que quedi molt clar si és una postura crítica o 
integradora. Les múltiples ramificacions de les postures fan difícil la seva 
evaluació. 
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 Finalment, creiem que de totes maneres l’intent de demarcant-se 
respecte del status quo imperant és en sí mateix valuós i permet crear noves 
pautes de comportament més crítiques, menys convencionals, menys 
cómplices,  proposen de una vegade  posar sobre la taula el debat necessari 
que l’art está demanant i la Documenta I ja tenia com a  objectiu, però que ha 
tingut que esperar nostre final del segle XX per a produir-se.     
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3.2.- Instal·lació de Nadal al MNAC 

 
ARTS APLICADES AL MUR 
Professora: Nora Anacarola 

 
 
 
 
 
EXPRESSIONS D’AVANTGUARDA 
 
 
 
Instal·lació de Nadal al MNAC 
 
 
Temporització: 
 
 . 28 de setembre entrega de plànols. Fotografies del vestíbul. 
 . Finals de setembre, amb data a confirmar, xerrada amb Susana 
Frouchtmann, coordinadora del    projecte per part del MNAC. 
 . Presentació de propostes i treballs. 
 . 29 d’octubre entrega avantprojectes. 
 . Presentació dels avantprojectes seleccionats davant el Consell de 
seguiment proposat pel      MNAC. 
 . 11 novembre entrega projecte definitiu. 
 
Procés de treball: 
  
 . Estudis preliminars de l’espai. Idees, esbossos. 
 . Maquetes del treball. 
 . Estudi de materials i d’il·luminació 
 
L’avantprojecte: 
 
 . Constarà d’aquells elements dels procés que resultin més aclaridors 
cara a presentar-los al      comitè de seguiment. 
  
El projecte: 
 
 . Plànols tècnics necessàris per a la comprensión i construcció de la 
instal·lació i vistes       d’ambientació. Tot muntat sobre 
suport rígid de cartró ploma 50 x 70 cm. 
 . Maqueta 
 . Dossier amb memòria detallada amb tots els elements que formen part 
de la instal·lació. 
. Pressupost 
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EXEMPLE DEL PESSEBRE  DE LA CIUTAT INSTAL·LAT A LA PLAÇA SANT 

JAUME EL NADAL 2005 
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ANNEX 2  

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY  DE VIC 

1.- ENTREVISTA 

2.-MATERIAL DE PROGRAMACIÓ 

3.-EXEMPLES DE TEREBALLS SELECCIONATS 
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1.-ENTREVISTA ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY DE  Vic 
GSAAM 
Professors:Marià Dinares, Carmen Garcia i Antoni Garcia 
Realitzada el 10 d’octubre de 2006 
 
1.-Com s’ha desenvolupat el currículum de Grau Superior d'Arts 
Aplicades al Mur a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic? 
 
Bé, satisfactòriament. Trobem a faltar hores. Dos cursos i projecte final és poc 
temps per desenvolupar professionalment el currículum. 
 
2.-La matèria/unitat de coneixement: Expressions d’Avantguarda, quins 
continguts té i com s’imparteix?, quines relacions té amb altres matèries 
en sentit de transversalitat?, té en compte les TIC (noves tecnologies)? 
 
És una matèria transversal que és basa en la teoria de l’Art del segle XX i 
l’actualitat. S’imparteix en els dos cursos en un programa de continuïtat. En la 
primera part s’inicia l’alumne/a a treballar un mateix tema en diferents 
disciplines artístiques, en la segona part del programa centra el interès en 
l’estudi de la part conceptual de les propostes i la seva formalització en un 
projecte artístic coherent amb la proposta i segons les característiques socials, 
culturals i de l’entorn.  
Totes els projectes han d’anar acompanyats de la seva corresponent reflexió 
teòrica i documentar l’evolució del projecte així com la seva formalització. 
 
Té molta relació amb les matèries teòriques ( Història i teoria de l’art i 
Metodologia i Gestió de l’obra), Amb el taller d’expressió del llenguatge pictòric 
corresponent al desenvolupament del projecte i a la teoria de la composició.  

 
Sí, sempre que es requereixin aquests suports, els quals també tenen un 
tractament diferenciat del taller. És habitual que moltes propostes es treballin 
conjuntament. 

 
3.-Quins recursos teniu?, quin tipus de col·laboració amb institucions i 
entitats del context artístic teniu i/o establiu? 
 
Tots els de l’escola (mitjans audiovisuals, tallers d’escultura, plató i laboratori 
fotogràfic, aules d’informàtica i altres externs a l’escola). 
H, Associació per a les Arts Contemporànies.  
Universitat de Vic  (Connect Art projecte Europeu amb diferents escoles i 
centres d’art d’Europa, seminari d’Art teràpia amb col·laboració amb el MNAC i 
el MAP 
MEV Museu Episcopal de Vic 
MAP Museu de l’Art de la Pell.  
Institut del Teatre. 
Amb companyies de Dansa residents temporalment a la ciutat de Vic  
col·laborant amb projectes concrets (Anónima Imperial, Bebeto Cidra). 
Ajuntament de Vic  (European Neighbours Day...) i associacions de barris. 
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Ajuntament de Manlleu  i Grup de dones de Manlleu. (Dia de la dona 
treballadora...) 
INTERMON 
Centres d’atenció sanitària. 
I d’altres... 

 
4.-Amb podeu fer un breu perfil de l’alumnat que teniu? 
 
Diferents tipus.  
Del batxillerat artístic els més joves. 
Alumnes que ja han cursat altres estudis superiors a l’escola o a altres centres,  
Persones que venen d’estudis universitaris que no tenen relació directa amb el 
cicle formatiu.  
Majors de 25 anys que porten temps sense cursar estudis. 

 
5.-Quina finalitat professional creieu que té aquest mòdul de formació? 
 
Situa a l’alumne/a en un tipus de treball d’acord amb les manifestacions 
artístiques contemporànies aplicades a diferents suports i relacionades, a 
vegades, amb altres professionals o artistes de diferents àmbits amb caràcter 
interdisciplinari. 
 
6.-Creieu que cal treballar perquè el coneixement teòric i pràctic tingui un 
punt d’equilibri dins el currículum? 
 
Creiem que ha de ser així. Sempre treballem en aquesta línia. 

 
7.-Podeu fer una selecció del material que utilitzeu i heu desenvolupat  
específicament en aquesta matèria i el que cregueu oportú del cicle.27 
 
L’expressió i el cos 
Estructura, construcció i paisatge  
El llenguatge i els llenguatges 
Apropiació de l’espai 
Altres mirades 
Construcció i destrucció 
La llum i el so 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 És important que complementar aquest pregunta amb tot el material cedit de temaris i de 
projectes realitzats d’alumnes 
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2.- MATERIALS DE PROGRAMACIÓ 
 
cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació         
 
 
1.    L’espai 
 
2. Obra i espectador 

 
3.   Estratègies de la mirada poètica. Altres mirades.  
 
4. Apropiació d’un espai 

 
5.    El Tema 

 
6.   Construcció d’una peça pautada 
 
7. Instal·lació: Proposta. 
                           Avantprojecte 
                           Projecte.  
                           Dossier. 
 
8. Intervenció: En un espai públic 
                            A la natura 
 
9.   Projecte en grup 
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cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

1.    L’espai 
        
 
 
   Propietats de l’espai: lloc, zona, àrea, àmbit, recorregut, direcció, llum... 
 
   Factors que poden intervenir en l’espai 
 
   Nous mitjans d’expressió 
 
   Discurs artístic 
 
   Discurs narratiu. 
 
   Diàleg entre el llenguatge tridimensional i bidimensional 
 
   L’obra i l’entorn. 
 
   Concepte i suport 
 
   Canals d’expressió 
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cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

2.    Obra i espectador 
        
 
 
 
   El context artisticocultural 
 
   Factors socials 
 
   Àmbits específics. 
 
   Relació emissor-receptor. 
 
   L’espectador passiu i actiu 
 
   Interrelació amb altres disciplines 
 
   Transformació del llenguatge. 
 
   La interactivitat de l’obra. 
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   Durada de l’obra. Recorregut. 
 
   Acció, instal·lació, performance... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

3.   Estratègies de la mirada poètica. Altres mirades.  
      
 
   Percepció. 
 
   Referències. 
 
   Els objectes,la seva eloqüencia. 
 
   Connotacións dels materials. 
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   Les formes . Objectualitat, mudesa, rotunditat denotativa. 
 
   Els objectes i la escala. Relacions. 
 
   La lògica. 
 
   La intuïció. 
 
   El llenguatge. 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  

 
4. Apropiació d’un espai 
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   Característiques de l’espai 
 
   L’espai i l’entorn 
 
   La idea, recursos i materialització 
 
   Morfologia de l’espai. 
 
   Espai obert o espai tancat. 
 
   Relació de l’espai amb la mesura humana 
 
   Els objectes que intervenen. 
 
   Propietats i connotacions dels materials. 
 
   Projecte i materialització de la proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
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unitats de programació  

 
5.    El Tema 

        
 
   Recreació  
 
   Descripció 
 
   Narració 
 
   Apropiació 
 
   Implicació 
 
   Materials 
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cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

6.   Construcció d’una peça pautada 
 

        
 
 
   Aspectes conceptuals 
 
   Aspectes formals 
 
   Discurs narratiu 
    
   Les referències 
 
   Ritmes i pautes 
 
   El moviment 
 
   El so i el silenci 
 
   Ple i buit 
 
   La llum com element espacial 
 
   Materials i escala. 
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cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

7.   Instal·lació 

        
 
 
    
 
   Anàlisi del llenguatge pictòric. 
 
   Elements formals. Línea, forma, color, moviment.... 
 
   Elements conceptuals 
 
   Avantprojecte. 
 
   Projecte 
 
   Temporització. 
    
   Referents artístics. 
 
   Materials. 
 
   Pressupost. 
    
   Muntatge. 
 
   L’espai. 
 
   L’espectador. 
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   Material i mitjans de difusió.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

8. Intervenció: En un espai públic. La natura 
     
 
 
   Elecció d’un espai. 
 
   Acotació de l’espai d’intervenció. 
 
   El paisatge com material conformador de l’obra. 
 
   Connotacions semàntiques del paisatge. 
 
   Espai viscut. 
 
   Espai literari. 
 
   Espai de la memòria. 
 
   Proposta d’actuació:  Qualitats de l’entorn. 
                                     Qualitats dels elements selecció-relevància. 
                                     Contingut temàtic. 
 
   La proposta i l’entorn. 
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   Valors dels materials i relació amb l’entorn. 
 
   Relacions: espai-home-recorregut-objecte. 
 
   El temps en l’obra. 
 
   Altres elements externs: la llum, el so, la temperatura, l’olor... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cicle de formació específica d’arts aplicades al mur 

pintura 
 
mòdul 

 
Expressions d’avantguarda                                                                                 135 hores 
 

 
 
 
unitats de programació  
 

9.   Projecte en grup 
       
 
 
El lloc 
 
El tema 
 
El client. 
 
Propostes 
 
Dinàmica de treball. Coordinació  
 
Els materials. 
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Explicacions complementaries que ajuden a entendre els projectes artístics que 
tot seguit s’adjunten com il·lustració del treball que es desenvolupa en aquesta 
matèria a l’EASD de Vic: 
 
Les unitats de programació 1 i 2, són d’una sessió cada una, classe teòrica i 
una petita pràctica a partir de l’obra "Caminhando" de Lygia Clark, per entrar en 
matèria. 
 
u. p. 3,4,5 i 6, es realitzen en un quadrimestre, com et deia, cada proposta 
intenta fer èmfasi en algun aspecte que després es treballarà en el projecte 
d’instal·lació. 
Aquests exercicis pretenen ser ràpids i àgils, serveixen per buscar recursos, 
suports i formes de materialitzar-los o enunciar-los. Si la proposta es pot 
materialitzar o exposar, es realitza, però això no és la finalitat en aquest tipus 
de treballs. La proposta es presenta a nivell de maqueta o dossier. 
 
u. p. 3. Altres mirades. partim de la lectura d’un conte de Juliol Cortazar on el 
personatge busca o s’adona que un canvi d’actitud li permet descobrir o veure 
coses que abans li passaven desapercebudes, és trobar de vegades, recordar i 
donar forma a allò que un descobreix, exemples: 
Pep Duran. Camí. Va sobre el record, l’enquadrament, és el recorregut nocturn 
al seient posterior del cotxe dels seus pares en tornar a casa. 
Gerard Bosch. Marià i...?. aquí la recerca d’un tema, ve a partir de escoltar. 
Són escoltes en principi que freguen l’absurd fins que t’adones o descobreixes 
de on provenen les converses. 
 
u. p. 4 Apropiació d'un espai. D’aquest exercici no hi ha exemples. 
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És un exercici on s’analitza l’espai i s’intervé, per anar fent boca, els resultats 
han estat des d’intervenir en parts del cos, a caixes, sofàs, passadissos, 
escales, claustre de l’escola, apropiar-se de l’espai de l’altre, etc...  
 
u. p. 5 El tema. Construcció Destrucció. Qualsevol tema és una excusa i 
aquest ja serveix, exemples: 
Gerard Bosch. Els tres porquets. Sobre l’acumulació d’escombraries i el 
reciclatge, construeix les imatges que il·lustraran la proposta interactiva del 
conte que també tracta del mateix tema, construir i destruir. 
Sonia Lopez. és el power point. Construir i destruir amb les 
lletres.                                        
 
u. p. 6 Construcció d’una peça pautada. A partir d’un fragment-text d’una 
obra de teatre de Sergi Belbel, exemple:  
Jordi Casas. Ramón. el condicionant en aquest exercici és la llum, com a 
element configurador d’espais, un altre element és el ritme. Molts dels resultats 
són peces visuals i sonores seguint l’estructura narrativa. 
 

u.p.7 Instal·lació. la proposta d’aquest exercici, és la creació i realització d’un 
projecte complet. 
A partir de l’anàlisi de l’obra pictòrica s’extreuen aquells aspectes que 
caracteritzen el propi llenguatge i es proposa el projecte, es preveuen totes les 
fases, es realitza la instal·lació i es recull i valora tot el procés en un dossier, 
exemples: 
Kirsa Andreasen. Karrusel. és una instal·lació sonora. Es realitza en l’espai 
d’exposició de l’escola. El tema és el lloc com a territori, la matèria dels records 
com se substitueixen o materialitzen, buscar els elements que ens representen. 
Aquí és important el recorregut de l’espectador i la forma d’actuar o moure’s a 
la peça, on el so et condueix. 
Eva Cunill. Desmembració. el llenguatge pictòric porta a una manera de fer 
de recórrer la superfície al taller d’expressió, això es tradueix en la instal·lació 
en una posada en escena on els materials pictòrics van construint la peça, el 
mateix procés es representa en l’espai i construeix l’obra. 
 
u. p.8  Intervenció en un espai públic. La natura. Són propostes que de 
vegades vénen d’encàrrecs o projectes externs de l’especialitat o de l’escola, 
per motius d’esdeveniments o temes. 
Les intervencions en la natura són proposades de treballs efímers en la 
naturalesa. Es fan en una sortida de 3 dies durant la qual s’analitza, exposa i 
s’intervé al lloc . 
 
u.p.9 Projecte en grup. Són treballs que, en la majoria dels casos, es treballen 
en col·laboració amb altres entitats o alumnes d’altres àmbits. 
Exemples: dia de la sida, dia de la dóna, any Verdaguer, institut del teatre...., 
exemple:  
Jordi Casas i Jordi Fernandez. el Cos. Treball en col·laboració amb un 
alumne del Institut de Teatre i coordinat per la companyia de teatre la Anónima 
Imperial. Treball experimental en suport vídeo. 
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3.- EXEMPLES DE TREBALLS SELECCIONATS 
 
3.1.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE: 
        UP7 DESMEMBRACIÓ D’EVA CONILL 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curs  : 2ón d’Arts Aplicades al Mur 
Assignatura : Expressions d’Avantguarda 
    L’Espaialitat del pla. Pintura tridimensional 
Treball  : “DESMEMBRACIÓ” 
Professora : Carmen Garcia 
Alumna : Eva Cunill 
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DESMEMBRACIÓ     Eva Cunill     
Sala d’Exposicions de l’Escola Superior d’Art de Vic 

Del 20 al 25 de febrer de 2007 

 

 

 

Desmembració es una instal·lació amb connotacions de performance 
absolutament espaial – temporal, on es provoca a la pintura perquè es traslladi 
per sí sola en el aire i el temps de forma autònoma, precisa i controlada.  
 

La intenció d’agrupar en un mateix punt: lo primari matèric de la pintura (la 

gota), amb la seva causa d’existència primària (el color), ha dut a l’elecció dels colors 

primaris: blau, groc i vermell; que engloben la majoria de les expressivitats. 

 

Un conjunt d’envasos clínics, abans plens de solucions mèdiques (glucoses, 

clorurs amònics i sòdics) d’aplicació via intravenosa, junt amb els equips per a la seva 

infusió gravital o per pressió, ajuden a controlar el degoteig de la pintura en temps i 

quantitat. 

 

El discurs el crea cada gota en l’espai – temps en separar-se del volum aquós de 

la pintura, i neix com a tal mentre comença a recórrer el camí traçat. Es cada gota qui 

narra el procés, qui exerceix la creativitat absoluta. Les gotes son unitàries, com punts, i 

no es converteixen en regalim com una línia, sinó que, a mesura que van caient formen 

una gran taca.  

 

Cada gota pertany a un conjunt denominat “pintura”, que es recull en pots, tubs, 

ampolles... Aquesta instal·lació, on el degoteig es el principi essencial, pretén 

desmembrar  la pintura en el seu element més petit: la gota, per tal de donar-li el 

protagonisme que té com a element d’origen. 

 

 “Desmembració” es una successió d’accions que clouen amb la creació 
d’una obra pictòrica bidimensional; i on tot el procés d’acció pictòrica es una 
obra d’art.  
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UP5 CONSTRUCCIÓ – DESTRUCCIÓ. SÒNIA LÓPEZ 
              Treball amb Power Point 

 
 

 

DECONSTRUIRDECONSTRUIRDECONSTRUIRDECONSTRUIR
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ANNEX 3 

ESCOLA MASSANA (CFGSAAM I GUAD)  

1.- ENTREVISTA 

2.-MATERIAL DE PROGRAMACIÓ 

3.-EXEMPLES DE TEREBALLS SELECCIONATS 
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1.-ENTREVISTA ESCOLA MASSANA 
GSAAM.  
Professor: Jaume Barrera 
Realitzada el 29 de novembre de 2006 
 
1.-Com s’ha desenvolupat el currículum de Grau Superior d'Arts 
Aplicades al Mur a l’Escola Superior de Disseny i Art Massana? 
 
El fet de reconvertir el Pla del 63 (que tenia 4 anys) en els 2 anys dels Cicles 
formatius de grau superior actuals, el problema fonamental continua essent el 
de comprimir continguts, que es torna a reproduir en el moment d’aplicar els 
acords de Bolonya. 
Tot i que va ser un moment dolorós, es fa el que es pot. A partir d’aquell 
moment i gràcies a la solvència del professorat  s’elaboren nous currículums 
que tenen en compte una acceleració de l’accés al coneixement. 
Tot i la idiosincràsia de l’Escola Massana que integra oficis en via d’extinció i 
nous estudis, la prospecció del futur és a l’extinció d’aquests oficis per guanyar 
en els disciplines tecnològiques. Amb tot, en aquests moments, el cicle està 
funcionat bé.   
 
2.-La matèria/unitat de coneixement: Expressions d’Avantguarda, quins 
continguts té i com s’imparteix?, quines relacions té amb altres matèries 
en sentit de transversalitat?, té en compte les TIC (noves tecnologies)? 
 
La metodologia que s’està utilitzant avui  va lligada a la idea de projecte artístic, 
a partir de suggeriments temàtics. La formalització d’aquets projectes depèn de 
les decisions que prengui l’alumne –pintura, vídeo,....fins les tres dimensions--. 
Tot i que es prioritzen les dues dimensions el resultat final poden ser de tres 
dimensions, en aquest cas majoritàriament són projeccions.  
Pel que fa a l’ús de les TIC, en aquests moments estan totalment incloses a 
partir de les limitacions pròpies dels recursos de que disposem i també de les 
derivades del perfil del professorat davant determinats coneixements i matèries. 
 
3.-Quins recursos teniu?, quin tipus de col·laboració amb institucions i 
entitats del context artístic teniu i/o establiu? 
 
El recursos són limitats,  l’escola depèn de IMEB (Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona). La línea que dins el marc global de l’escola a obert el projecte: 
Escola Massana - Escola Empresa a permès desenvolupar un espai de treball 
de col·laboració institucional important, que té diferents vies, per exemple: 
- Obrir una col·laboració permanent amb el MNAC (treballs de gràfica, de 
retolació, intervencions artístiques.... 
- Treballs de col·laboració amb empreses privades: Leche el Castillo, 
CAMPER,... que generen convenis de col·laboració econòmica. 
- Treballs complementaris: premi específic per alumnat de la marca de llàpissos 
Staedtler, ofertes de treball que es poden resoldre des de l’aula o a nivell 
individual,....    
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4.-Em pots fer un breu perfil de l’alumnat que teniu? 
 
És un alumnat que estudia i treballa, amb pocs recursos econòmics, de classe 
mitja - mitja baixa. En el moment d’escollir  aquests estudis no sap molt bé què 
fer a la vida i practica la disciplina artística que encaixa amb aquest perfil 
ambigu. En no tenir una clara orientació professional futura, en general, ho fan 
com una activitat més, per ells/es l’escola és un lloc de relació social, tot i que 
alguns/es, un percentatge mínim, si que vol ser artista. També hi han alguns 
estudiants de la facultat de Belles Arts que venen per ampliar la part 
procedimental. Avui el fer s’entén com operari i el saber és informació i 
concepte. Nosaltres donem el perfil no del que sap sinó del que sap fer, no és 
una voluntat ideològica sinó de context.  
 
5.-Quina finalitat professional creus que té aquest mòdul de formació? 
 
Crec que té en el seu si una certa contradicció per la pròpia naturalesa de com 
s’ha enfocat la reforma, d’una banda hi ha poc temps per desenvolupar els 
continguts curriculars i d’altra banda, la seva ubicació en el mapa 
d’ensenyaments, aquest tipus de disciplines no són cicles de formació 
professional sinó artística. Tot i que pensant en les dificultats pròpies del món 
de l’art i sobre tot pensant amb el perfil individual de l’artista, treballar sobre el 
disseny d’oficis paral·lels podria ser una bona alternativa. 
 
6.-Creus que cal treballar perquè el coneixement teòric i pràctic tingui un 
punt d’equilibri dins el currículum de formació? 
 
A grans trets ja es treballa ara, en cada matèria/mòdul de coneixement  hi ha 
un marc epistemològic que el segueix un treball experimental del tema proposat 
i posteriorment la interpretació col·lectiva, la teoria envolta tot el procés. Segons 
les matèries i els professors/es seran més o menys teòriques, per exemple: 
Vitralls és menys teòrica que Expressions d’Avantguarda.  
 
7.- Em pots comentar (i deixar per treballar) el tipus de programa/temaris 
que desenvolupeu en aquest moment dins aquesta unitat de coneixement 
i també materials d’interès (una selecció) que s’hagin generat?  
 

(Veure arxiu de temaris i d’exemples de treballs) 
 

 
 

 

 

 

 



                                                                       Metodología i didàctica del projecte artístic 
                                                                                               2006-2007 

 125 

2.- MATERIALS DE PROGRAMACIÓ 

CURS 2006-2007 
SECCIO  
Pintura 
CICLE FORMATIU SUPERIOR: ARTS DEL MUR 
CURS: 
Segon  
MODUL: 
Expressions d'avantguarda 
NOM DE LA MATERIA 
Taller de Projectes i Recerca II 
 
HORES SETMANALS: 4h 
DURADA DEL CREDIT: 150h 
NOM DE LA PROFESSORA 
Victòria Campillo 
HORARI DE LES CLASSES 
Dimarts de 8H. a 12.30H 
 
 
 
INTRODUCCIO 
 
  El Crèdit "Recerca i projectes II" forma part del Cicle Formatiu de 
Grau Superior de l'especialitat de PINTURA (Arts Aplicades al Mur). Pla 
d'Estudis de la LOGSE (1990). 
 
  Aquest crèdit per desenvolupar en el segon any d'aquest cicle 
formatiu està concebut com una branca paral.lela al taller de Projectes. 
 
  Aquest crèdit pretèn experimentar creativament i de forma 
paralela al Taller de Pintura II, fent incís en el coneixement dels repertoris 
formals i expressius contemporanis. 
 
  Dins d'aquest crèdit es farà un recorregut pel repertori formal i 
expressiu, tant dels recursos clàssics com contemporànis de la disciplina de les 
arts del mur. 
 
 
OBJECTIUS 
 
  Reflexionar i seleccionar els mitjans actuals més adequats a la 
pròpia producció artística. 
 
  Conformar, paulatinament, una actitud estètica pròpia, davant la 
realitat artisticocultural. 
                        Establir un diàleg entre el llenguatge artístic i les premisses 
expositives



CONTINGUTS 
 
FETS, CONCEPTES I SISTEMES 
 
  Els nous mitjans d'expressió i repercussió en la propia obra: 
metodologia de creació. 
 
  L'espai i l'entorn. Concepte i suport. Elements plàstics i 
conceptuals. 
 
  La imatge: els pprocediments contemporanis. Propietats i 
característiques dels canals d'expressió. 
 
  Relació emisor-receptor. L'espectador passiu i actiu. 
 
  Factors que poden intervenir en la creació del discurs artístic: 
concepte, so, temps, discurs narratiu, sentits i recorregut físic entre d'altres. 
 
  Llenguatges artístics i la seva interrelació amb d'altres àmbits 
interdisciplinaris. 
 
  Característiques de l'art efímer. Durada de l'obra. 
 
 
 
PROCEDIMENTS 
 
  Anàlisi de les possibilitats tècniques i expressives dels diferents 
suports. 
  
  Estudi de l'adaptació als espais, àmbits i itineraris de les obres. 
 
  Realització de diferents projectes amb coherència amb les pròpies 
idees i les condicions externes. 
 
  Valoració del procés de transformació del llenguatge artístic 
personal i argumentació de la metodología de treball. 
 
  Experimentació i adequació dels diferents mitjants a partir de la 
pròpia necessitat expressiva. 
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ACTITUDS, VALORS I NORMES 
 
  Interès per la diversitat de recursos que poden intervenir en les 
diferents obres artístiques. 
 
  Predisposició crítica vers el context artisticocultural. 
 
  Autoavaluació del propi procés creatiu. 
 
  Valoració justificada sobre els materials, els recursos i els 
mètodes de treball emprats. 
 
  Motivació per una aportació personal implicada en el context 
sociocultural. 
 
 
 
TEMPORALITZACIÓ 
 
  En el marc de la distribució horària atorgada per a la realització 
total d'aquest Crèdit: 120H, al llarg dels curs es faran cinc projectes d'un mes i 
mig de durada, 24H cada exercici aprox.. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
  Pel que fa  als recursos i mètodes de treball, el caràcter 
eminentment pràctic d'aquest Cicle Formatiu, fa que aquest crèdit hagi estat 
sempre orientat cap a activitats d'ensenyament-aprenentatge, sobretot de tipus 
procedimental, ja que és a partir de l'execució de l'obra que s'aconsegueix el 
coneixement i el domini posterior d'aquest crèdit. 
 
  Les estratègies didactiques es faran d'acord amb la capacitat de 
comprensió i abstracció que ja té l'alumne/a. Així, doncs, de manera inductiva a 
partir d'observacions i experimentacions, utilitzant bases documentals 
fotogràfiques, plàstiques o escrites (aportades pel professorat o fruit de 
recerques de l'alumne/a), l'alumnat haurà d'assolir el vessant conceptual i teòric 
dels continguts. 
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CRITERIS D'AVALUACIO 
 
  L'avaluació i la qualificació de cada noi i cada noia han de ser 
coherents amb els objectius i orientacions metodològiques establertes. 
 
  Així es tindran en compte els següents criteris: 
 
  Posar èmfasi en el desenvolupament del procés d'aprenentatge 
dels alumnes, més que en els resultats d'aquest procés, és a dir, ha de ser 
contínua, amb observació sistemàtica, i amb una visió globalitzada al llarg de 
tot el crèdit. 
 
  Partir de l'alumne i acceptar l'existencia de diferents ritmes i estils 
d'aprenentatge, és a dir, ha de ser individualitzada i diversificada. 
 
  En aquest crèdit es durà a terme una avaluació contínua de tots 
els projectes realitzats. 
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3.- EXEMPLES DE TREBALLS SELECCIONATS 

 

 

 

 
 

Imatge extreta del catàleg publicat per Escola Massana: Escola Massana / 
Escola Empresa Cursos 2004-2005 / 2005-2006 pàg. 18 
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Imatge extreta del catàleg publicat per Escola Massana: Escola Massana / 
Escola Empresa Cursos 2004-2005 / 2005-2006 pàg. 27 
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1 (BIS).-ENTREVISTA ESCOLA MASSANA 

GUAD 

Professor: Jordi Canudas 

Realitzada el 29 de novembre de 2006 

 

1.-Com s’ha desenvolupat el currículum del Graduat Universitari en Arts i 

Disseny que esteu treballant des de l'Escola Massana vinculat amb la 

UAB? 

 

La relació que s’ha establert entre el marc de l’art i el disseny  és una 

possibilitat que es dona d’una manera natural per la manera de fer i treballar de 

l’Escola Massana, la seva trajectòria, al llarg del segle passat, està plena de 

convergències i divergències en aquest terreny. 

En l’estadi inicial de reflexió s’ha volgut buscar la transversalitat i la 

contaminació entre disciplines, tal com es donen en el context contemporani, 

aspectes molt emfatitzats en el primer estadi de crèdits comuns abans 

d’enfocar en concret disseny i art , és una posició diferencial davant 

l’especificitat de les dipolmatures de disseny.  

 

2.-La metodologia del projecte, en concret la del projecte artístic quina 

importància té al llarg del currículum del Graduat. Quins continguts té i 

com s’imparteix?, quines relacions té amb altres matèries en sentit de 

transversalitat? I amb altres Cicles formatius?, té en compte les TIC 

(noves tecnologies)? 

 

L’eix troncal és l’àrea de projectes al llarg dels tres cursos del grau, al seu 

entorn al llarg del primer curs es resoldran aspectes relacionats amb la imatge, 

l’objecte i l’espai de manera comuna. Al llarg del segona curs les temàtiques es 

vinculen més a l’art o al disseny i es comença al llarg del curs els elements 

discursius diferencials entorn al grup del disseny i al grup d’art per arribar a un 

tercer curs on l’opció és diferencial o disseny o art.  
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Aquest tron comú té al seu entorn praxis vinculades a les noves tecnologies 

(TIC) i també a les formes més tradicionals d’expressió, amb assignatures 

pròpiament teòriques i altres teòric –pràctiques. 

 

3.-Quins recursos teniu?, quin tipus de col·laboració amb institucions i 

entitats del context artístic teniu i/o establiu? 

 

L’escola depèn de IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona). La línea 

que dins el marc global de l’escola a obert el projecte: Escola Massana - Escola 

Empresa a permès desenvolupar un espai de treball de col·laboració 

institucional important, que té diferents vies, per exemple, en el cas del GUAD 

es programent regularment conferencies amb el CASM  (Centre d’Art Santa 

Mònica) que donen dinàmica a l’esocla. I també permet la col3laboració de les 

pràctiques amb empreses dels nostres alumnes. 

 

 

4.-Em pots fer un breu perfil de l’alumnat que teniu? 

 

L’alumnat és jove ve de trajectòries curriculars normals la majoria han cursat 

batxillerat, per regla general són del país i la majoria de Barcelona, àrea 

metropolitana i Catalunya. No hi ha estrangers ni de la resta de l’estat. Cal tenir 

en compte que el cost d’aquest tipus d’ensenyament és alt. 

 

5.-Quin espai creus que ocupa dins l’oferta de formació artística actual? 

 

Crec que és un currículum no finalista, que té com marc general la reflexió 

contemporània sobre art i disseny i en l’horitzó immediat el marc de l’espai 

europeu de formació. 

 

6.-Creus que cal treballar perquè el coneixement teòric i pràctic tingui un 

punt d’equilibri dins el currículum de formació? 

 

En aquest moments està fora equilibrat, de fet ha estat la voluntat en tot el 

procés de treball i disseny del grau. 
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7.- Em pots comentar (i deixar per treballar) el tipus de programa/temaris 

que desenvolupeu en aquest moment dins aquesta graduat i també 

materials d’interès (una selecció) que s’hagin generat?  

 

(Veure l’arxiu: Exemples de treball ) 

 

 

 

Al final de l’entrevista varem està parlant del treball que també està 

desenvolupant al  Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades a 

l’Escultura, que creu que té una problemàtica semblant al Cicle d’Arts Aplicades 

al Mur. Per el interès del que varem parlar  dins el context d’aquesta recerca, 

tot seguit resumiré el contingut de la conversa: 

 

Des dels cicles de grau superior d’escultura també hi ha una problemàtica igual 

i/o semblant que en els de pintura, varem esta parlant de diferents temes que 

ha pogut experimentar a les aules. 

 

Creu que el disseny de la titulació no respon a la demanda de l’alumnat per 

diferents causes, d’una banda el perfil general de l’alumen no busca un 

ensenyament aplicat sinó que treballa pe ampliar i articular una reflexió, 

acompanyada i assistida, sobre la seva obra, d’altra banda una de les grans 

dificultats és el temps previst per a  realitzar aquest estudis, sobre tot pel que fa 

als ensenyaments de Grau Mitjà, d’un any i mig de durada pensats coma 

mòduls tècnics que ajuden a una bona praxis. 

 

Amb els marges que ens deixen els mòduls de coneixement que inclou el 

currículum de grau superior incorporem la metodologia del projecte artístic i l’ús 

de les TIC. 
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El perfil de l’alumnat és d’uns 25 anys que fa el mòdul per completar 

coneixements provenen d’altres titulacions arquitectura,...., altres cicles 

formatius, també hi ha un promig entre un 15 i 20% d’alumnes estrangers que 

s¡han format en altres disciplines la seu país (França, Alemanya, Holanda, 

Bèlgica i Sud Amèrica  i sobre un 30% prové de batxillerat. 

Aquestes són algunes de les causes que porten a pensar que tot i estar 

pensats aquest Cicle com un generalista el que busca l’alumnat és una suma a 

altres aspectes de formació, de fet no és una base de formació inicial  tal com 

estan pensats fins el moment.             
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3 (BIS).-EXEMPLES DE TREBALLS SELECCIONATS 
 

 
 

 

 

 

Imatge extreta del catàleg publicat per Escola Massana: Escola Massana / 
Escola Empresa Cursos 2004-2005 / 2005-2006 pàg. 21 
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Imatge extreta del catàleg publicat per Escola Massana: Escola Massana /  
Escola Empresa Cursos 2004-2005 / 2005-2006 pàg. 15 
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Portada i treball presentat al catàleg que recull el treball expositiu desenvolupat 
en col·laboració: les Piscines Bernat Picornell, l’Escola Massana, la Facultat de 
Belles Arts i l’Ajuntament de Barcelona del 2000 al 2004 
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ANNEX 4 

ESCOLES DE FRANÇA  

1.- ENTREVITSA  ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX 

2.- ENTREVISTA L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS DE 

ESTRASBURGO (L’ESAD) 

3.- ECOLE SUPERIEURE D’ART DE PERPIGNAN- ESAP 
     Participació com a membre del jurat del DNSP a l’ESAP 
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1.-ENTREVISTA  ECOLE DES BEAUX-ARTS DE BORDEAUX 

Professores/s col·laboradores/s: Guadalupe Echevarria (Directora) 

                                                    Jean-Pilippe Halgand (Conductor ARC: blink) 

                                                     Nicolas Maigret (Assistent) 

Realitzada el 6 de desembre de 2006 

 

     

Inscripció d’entrada  que recorda la llarga trajectòria de l’escola i entrada de la part antiga 

 

 

El text que transcric tot seguit  és una xerrada que vaig realitzar al llarg del dia 

d’estada a l’escola de Bordeus, que partia del qüestionari que prèviament havia 

enviat per correu electrònic (veure Annex 4A entrevista Bordeus). De fet el text 

vol reflectir les opinions rebudes dels tres professors/es col·laboradors/es 

complementades per dades extretes de la website de l’escola i sobre tot del 

llibre de l’estudiant que inclou aquesta web d’informació: 

http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgSomRub11

&classofcontent=sommaire&id=2110 
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Sobre el marc escola 

Les escoles de les Belles Arts desenvolupen un sistema d’organització únic al paisatge 

de l’ensenyament superior a França: 56 escoles repartides per els diferents 

departaments amb què es divideix la seva geografia territorial, que marca d’una 

manera específica la seva cartografia administrativa i també particular en el seu 

sistema pedagògic pels seus principis d’experimentació i d’investigació i, sobretot, pel 

lloc actiu que ocupen al si de l’acció cultural de les ciutats. L'Escola de les Belles Arts 

de Bordeus participa al mateix temps de la construcció d’una escena artística dinàmica 

a Bordeus i de les ofertes d’ensenyaments superior - forma part del Club de les Grans 

Escoles de Bordeus dins el departament d’Aquitana-. L’escola està situada al barri 

Sainte-Croix de Bordeus: veïna del Conservatori de Bordeus Jacques Thibaud, de 

l'IUT Michel de Montaigne-Bordeaux 3, del Teatre Nacional de Bordeus en Aquitaine i 

ofereix als seus estudiants l’accés a nombrosos programes culturals als museus, els 

teatres, els cinemes, les llibreries i les sales de concerts entre els més cèlebres a 

França. 

 

 

     

Detall obra de Richard Long del capcMusée d’art contemporain de Bordeus i portada del llibre de l’estudiant curs 06-07 

 

L’Escola de Belles Arts de Bordeus, com a ensenyament superior, s’inscriu en unes 

pràctiques d’experimentació que es desenvolupen en tres línies d’investigació: tècnica, 

artística i conceptual. Per aquest motiu han dissenyat un ensenyament professional 
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exercit per professionals, l’estudiant es posa en situació d’artista - productor. Així 

l'Escola té per a missió primordial donar als seus estudiants i als seus públics els 

mitjans d’accedir a les pràctiques artístiques actuals, d’oferir les possibilitats 

d’adquisició de coneixements aprofundits en l’art ; és a dir de comprometre els seus 

públics en l’experiència pràctica de la creació que prosseguirà al llarg de la seva vida. 

Per això l'Escola de les Belles Arts de Bordeus treballa per inscriure els seus alumnes 

en el context de l'art i del disseny, per aquest motiu els seus professionals analitzen 

diverses modalitats de l’art i dels  oficis actuals, i treballen en la invenció d’oficis per al 

futur. Aquestes tasques es desenvolupen en un marc interdisciplinari  que tendeix a 

afavorir passos transversals, fet que condueix un nombre important dels seus 

diplomats a inserir-se en els intersticis de les arts i en els nombrosos àmbits de la 

indústria de les imatges. 

Els estudiants d’art i mitjans de comunicació i de disseny associen la pràctica i la teoria 

sota la doble forma d’una cultura dels media i de l’experiència de la invenció. D’altra 

banda, l’anàlisi i l’observació de les obres i dels llocs existents en el present i en la 

Història, l’aptitud per a les confrontacions, per als debats i per als diàlegs amb figures 

artístiques fortes de l’actualitat,completen l’essència del programa. 

En aquesta línia, l'Escola organitza per als seus estudiants múltiples experiències de 

tallers en altres països i realitza nombrosos intercanvis internacionals. No participa de 

manera única en els intercanvis i als desplaçaments, s’interessa sobretot per una 

reflexió sobre les diferències, les barreges i les identitats culturals per tal de fer emergir 

i d’obrir camps inèdits de comprensió de la modernitat. 

 

Concurs d’entrada 

Les proves d’admissió a l’escola es fan pel grup de professors i l’entrada és validada 

pel director. Comprenen una prova plàstica, una prova escrita de cultura general, una 

prova de llengua viva i una entrevista sobre el dossier personal amb el jurat dels 

professors. Els candidats han de justificar batxillerat (o d’un diploma estranger 

reconegut equivalent). Tanmateix, el director pot, després d’examen del dossier, 

sotmetre al jurat d’admissió la candidatura de no batxillers. 

Els alumnes d’altres centres estrangers o francesos, així com aquells que havent fet 

estudis en un dels establiments de la xarxa de l’educació nacional, poden entrar a 
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l’escola per equivalència justificant d’almenys un any d’estudis d’arts plàstics. 

Per als estudiants de les altres escoles d’art acceptades pel Ministeri de  Cultura, 

l’entrada es fa per comissió d’admissió. 

L'escola de les Belles Arts de Bordeus, a través de dues opcions - art & mitjans de 

comunicació i disseny - forma artistes i  creadors. Proposa una formació amb vocació  

generalista, professionalitzant i personalitzada. 

 

Concedeix els següents diplomes nacionals : 

el DNAP (Diploma Nacional d'Arts Plàstics) després de 3 anys d’estudis 

el DNSEP (Diploma Nacional Superior d'Expressió Plàstica) després de 5 anys 

d’estudis. 

Es tracta d'uns estudis universitaris exigents i ambiciosos on els projectes dels 

alumnes són conduïts amb d’investigació i d’experimentació, oberts sobre les realitats 

artístiques contemporànies. Els estudis són organitzats segons tres fases : un primer 

any, una fase programa (anys 2 i 3) i una fase projecte (anys 4 i 5). 

  

Organització dels cursos 

  

Esquema dels cursos 

El 1r any proposa els estudis anomenats preparatoris (any propedèutic) a l’accés dels 

estudiants al cicle d’estudis. És un any d’iniciacions a les pràctiques de creació, a les 

metodologies de treball, a la cultura i a les postures artístiques. Els diferents 

ensenyaments pràctics, tècnics i teòrics apunten a donar als estudiants l’obertura més 

vasta possible sobre l’àmbit de la creació i les bases d’una formació cultural sòlida i 
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autònoma. Aquest curs busca provocar una evolució individual, un recorregut personal 

de cada estudiant que finalitza amb un examen per a passar el nivell de programa i cal 

l’obtenció de 60 crèdits (ECTS). La decisió de la repetició de l’any o l’admissió en el 2n 

any la pren el director segons proposta de l’equip pedagògic. 

Els anys 2 i 3 constitueixen una sola entitat. Les  metodològiques aplicades als dos 

camps opcionals (art & mitjans de comunicació i disseny) permetran a l’estudiant 

identificar el seu projecte personal en un territori d’investigació especificat. El seu 

treball al si del Taller d’Investigació i de Creació (ARC Ateleier de recherche et de 

création) - de la interrogació temàtica a la col·locació d’una problemàtica individual i 

singular - associat al domini dels elements teòrics i dels mètodes fonamentals apresos 

dels cursos de cultura general i dels estudis tècnics, permeten l’experimentació en la 

diversitat, sostinguda per una ajuda permanent a la producció dels projectes. Aquesta 

diversitat és garantida per les tries plurals d’un ARC, d’una opció de cultura general i 

de dos estudis diferents al llarg de l’any. 

Les modalitats del programa d’estudis són contractuals i són clarament definides al 

contracte d’estudis elaborat amb la tutoria dels estudiants i signat per l’estudiant, 

l’establiment i els establiments internacionals col·laboradors en el marc de la mobilitat 

Un exemple dels molts ARC programats a l’escola de belles arts de Bordeus és el 

BLINK, programat pel professor Jean-Philippe Halgand i que té com assitent a Nicolas 

Maigret. Tal com ens comenta, és un taller que dóna elements als alumnes per tal de 

reconèixer la hibridació actual que han provocat els nous mitjans. “Les “friches 

numériques” han  modificat els processos de concepció i de creació de les pràctiques 

artístiques de la imatge ( grafisme, fotografia i vídeo), de l’objecte, del so, de la 

instal·lació i de l’espectacle en viu (performance), assignant-hi  nous components 

(interaccions, programació, base de dades) per a generar formes híbrides o 

específiques (programaris, jocs de vídeos) que es reagrupen avui per comoditats sota 

el terme de "nous mitjans de comunicació". Aquests, combinats amb la Internet, ens 

fan plantejar de nou qüestions sobre  l’individu i el col·lectiu (qui és autor?), del privat i 

del públic, del polític, de l’economia i del jurídic. 

L'ARC Blink té en compte els ítems descrits en el paràgraf anterior i és planteja com un 

lloc de producció plàstica, d’intercanvi i de reflexió, articulat al voltant d’aquestes 

problemàtiques. Hi és pregunta sobre temes artístics i tecnològics (quan  és 

necessari), de Web, d’allò local i d’allò global, de formes i d’usos a inventar, preguntar 

o a desplaçar. Proposicions creuades elaborades amb altres professors així com 

workshops i trobades amb artistes que els visitaran al llarg de  l’any.   
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Aquest ARC és un taller obligatori de 360h per semestre i que dona 12 ECTS (crèdits) 

per semestre i que per cursar-lo s’aconsella el coneixement de la llengua anglesa.  

Al final d’aquesta fase - programa, de la qual la dinàmica pluridisciplinària s’assegura 

per una organització pedagògica rigorosa i pel control tutorial, l’alumne/a pot accedir al 

Diploma Nacional d'Arts Plàstics, concedit per un jurat format per tres membres 

designats pel Ministre de Cultura. El DNAP (Diploma Nacional d'Arts Plàstics) consta 

d’un total de 180 ETC (crèdits) crèdits adquirits entre 1 i 3er. i permet seguir amb els 

estudis universitaris o en altres centres acceptats.  

Els anys 4 i 5 estan dissenyats per treballar més en metodologia d’investigació i 

aprofundir i optimitzar les competències teòriques i les pràctiques al voltant d’un 

projecte que ha estat acceptat prèviament. Es vol afirmar una exigència de qualitat de 

les produccions i les seves condicions de visibilitat en la mesura  

d’un constant reconeixement de les postures de l’art i de la creació actual. Per assolir 

aquestes fites l’estudiant escull al 4t any un grup d’investigació amb diferents 

professors, es treballa en ARC, seminaris teòrics i es tenen practiques obligatòries a 

triar entre les ofertes que gestiona l’escola. També és el moment on estan plantejats 

els viatges i els intercanvis internacionals. Totes aquestes activitats són objecte 

d’obtenció de crèdits (60 ECTS) que s’obtenen al llarg del curs. L’activitat descrita es 

complementa amb conferències, entrevistes amb professionals en actiu,...són 

complements que acompanyen a l’estudiant en el seu recorregut  cap a una autonomia 

de pensament i de producció. El 5è és una any de treball més autònom per finalitzar el 

projecte i realitzar la memòria per a presentar al DNSEP. Aquesta fase projecte porta 

l’estudiant a presentar-se al diploma nacional superior d’expressió plàstica (DNSEP). 

El jurat del diploma està constituït per cinc membres designats pel Ministre de Cultura. 

Els estudiants titulars del DNSEP poden continuar els seus estudis al si de les 

universitats o preparar l’Agregació 
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Le cafè pompier 

 

  

Cafè pompier i escola nova 

 

El cafè pompier s’inscriu en la història del triangle, galeria de l'Escola de les Belles Arts 

(1993-2003), l’objectiu del qual era crear una forta dinàmica de creació a Bordeus, a 

través d’exposicions emblemàtiques (Natacha Lesueur, Cameron Jaimie, Jad Far...). A 

partir del 2005 inicia una nova etapa: el cafè pompier  es situa a l’annex del  nou espai 

de l’escola ; confiat a l’associació dels estudiants de l'Escola, és un verdader cafè i un 

lloc d'acollida, d’intercanvi i de divulgació d'artistes emergents, amb exposició i venda. 

Adreça : 7 plaça Pierre Renaudel 33000 Bordeus Telèfon :  

05 56 91 65 28 Lloc Web : http://www.cafepompier.com/ Courriel :  

info@cafepompier.com 

 

 

Programa per a públic adult  

L’escola acull com «oients lliures», els aficionats que desitgen millorar els seus 

coneixements artístics, teòrics i pràctics, sense objectiu de diploma. 

El programa proposat es desenvolupa al llarg de quatre anys. Pretén presentar una 

vista general de les pràctiques plàstiques contemporànies completada per un 

enfocament històric. Els cursos s’organitzen al llarg del dia i el vespre d’octubre a 

maig. L’objectiu és treballar amb tots els professors del dispositiu pedagògic establert 

a l’escola, a raó de 3 cursos per setmana. 
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Cada oient lliure passa una entrevista d’admissió així com un balanç al final de cada 

any. Les inscripcions són obertes des del mes de juny. 

Cursets i intercanvis internacionals 

L'Escola fomenta, en el marc dels estudis universitaris, els viatges d’estudis i estades a 

l’estranger. 
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2.-ENTREVISTA L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS DE 

ESTRASBURGO (L’ESAD) 

Professor col·laborador: Francisco Ruiz de Infante 

Material enviat a finals del mes de novembre de 2006, col·laboració que va  

sortir publicada en versió reduïda  a la revista Zehar nº60/61 2007dins l’apartat 

dedicat a La escuela abierta. 

 

La Escuela  Abierta : documenta12magazines / Zehar   

 

 

 

“De dentro a afuera y viceversa (ART3 y los Artrestistas)” 

 Francisco RUIZ DE INFANTE . Estrasburgo/Auberive  Alsace(Fr). Julio-

Octubre 2006 

 

Desde hace ya cinco años, participo muy activamente a la creación de un 

laboratorio para la transmisión y la creación artística en una escuela superior 

de arte francesa28: el grupo ART3. 

Este  grupo un tanto peculiar que levanta pasiones y cóleras en el seno de la 

institución, está compuesto de aproximadamente 30 estudiantes de niveles 

diversos (desde el segundo curso hasta el quinto) y dirigido por tres artistas : 

Eléonore Hellio, Pierre Mercier y yo mismo. Para los tres, el trabajo en la 

escuela es un acto creativo al mismo nivel que cualquier otro de los que 

realizamos en otras zonas de la creación, ya que pensamos que la transmisión 

(en forma de acontecimientos públicos, conferencias, cursos, publicaciones, 

talleres...) forma parte integrante del trabajo del artista... y sabemos 

                                                 
28 L’École Supérieure des Arts Décoratifs de Estrasburgo (l’ESAD). Sin entrar en comentarios sobre la 

palabra “Décoratifs” del nombre de nuestra escuela, señalar aquí que en Francia la tendencia actual es la 

evolución de la nomenclatura “Escuela Superior” por la de “Facultad”... ya que en la equiparación 

europea, las escuelas francesas (como las alemanas), son consideradas al mismo nivel que las 

Facultades Universitarias de otros países. Evidentemente, este deslizamiento de términos implica muchos 

más cambios de lo que puede parecer a primera vista (de estatuto, de financiación, de dependencia 

ministerial, de posibilidades pedagógicas, etc etc) 
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empíricamente que este tipo de tarea de orden comunicante o pedagógico, 

puede ser abordada de manera perfectamente experimental y coherente con la 

naturaleza de cada una de nuestras personalidades artísticas29.  

Creemos saber también que en la composición de los vapores que se generan 

en el interior de una escuela de arte, se encuentran algunas de las substancias 

más interesantes de la reflexión y acción artística realmente experimental (esas 

que cuestionan impertinentemente todos los campos de la investigación 

implicados en lo que llamamos Arte).  

Sería muy largo el contextualizar cada uno de los modos de trabajo y el 

explicar de dónde vienen nuestras maneras de inventar terrenos fértiles para la 

creación y el análisis. Sin embargo, como introducción, puedo decir que en la 

pedagogía general de nuestra escuela (y en algunas otras en Francia) se 

intenta aún que el estudiante pueda moverse entre dos polaridades 

aparentemente contradictorias : la inmersión en un grupo de trabajo -de 

profesores y estudiantes- que genera islas ideológicas a veces altamente 

contradictorias, y la circulación entre los diferentes grupos constituidos en la 

escuela... (y no solamente en la opción arte30). Otra característica importante 

sería la de la real colegialidad; es decir, el hecho de que varios profesores 

trabajen juntos con un grupo de estudiantes para así alimentar explícitamente 

puntos de vista concordantes o discordantes. 

 

 

 

                                                 
29 De hecho en mis instalaciones y films, las nociones de transmisión, ritual iniciático, aprendizaje... y sus 

espejos error de transmisión, juego de falsas pistas, corrupción... son recurrentes.  

 
30 Si bien en la ESAD existen cuatro especialidades (opciones) : Diseño, Objeto, Arte y Comunicación, que 

enriquecen perpetuamente la reflexión sobre el sentido del “acto creativo”, la “noción de autor”, la idea de 

“encargo” etc. En la “opción arte” resistimos aún a la separación de cursus en “especialidades” de tipo 

espacio, imagen, pintura, audio-visual... Entre otras razones, es por ello que se divide en equipos 

pedagógicos con métodos de transmisión altamente diferenciados, y que nombramos simplemente y 

deliberadamente Grupo 1, 2, 3, 4 y 5). 
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Qué es el grupo ART3? 

En el grupo ART3 partimos de la idea de que “la complejidad de un parametraje 

nace sin duda de la superabundancia de variables”, así mismo nos sentimos 

pertinentes al cuestionar lo que denominamos “AFF” (Artes Fuera de Formato; 

las que difícilmente pueden medirse, pesarse, colgarse o guardarse, las que 

utilizan el tiempo, el espacio, la imagen y el sonido como materiales maleables, 
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obras en las cuales la presencia del espectador es a menudo un elemento 

sustancial del proyecto...). Evidentemente, en ART3 sabemos que la actividad 

artística es un arma fascinante y peligrosa desde todo punto de vista (social, 

político, estético, moral, económico...) y que debe manejarse conscientemente.  

En nuestras reflexiones, textos, palabras y actos, algunos tics  de lenguaje son 

puestos a prueba de manera explícita. Así pues, al comunicar nuestros 

métodos de enseñanza en el libro-guía del estudiante, presentamos claramente 

que educación y manipulación son palabras relacionadas y que lo que 

hacemos como artistas-profesores de una escuela no es tanto formar... sino 

deformar o transformar (ya que sabemos que los estudiantes-jóvenes artistas 

con los que trabajamos, ya tienen una forma antes de entrar en contacto con 

ART3). 

 

Desde el punto de vista práctico : somos un grupo de más o menos 30 

personas  que trabajamos juntos y en paralelo compartiendo intensamente 

durante un día a la semana al menos 12 horas sin interrupción (desde las 14h 

hasta las 2h de la mañana) y que continuamos en contacto fluido vía Internet 

(de manera individual y/o colectiva).  

Cada “jornada ART3” es de una gran densidad : un “objeto espacio-temporal”. 

Es importante el comprender que este “objeto” lo consideramos íntegramente 

como un acto de creación. Cada jornada contienen reglas evolutivas en lo que 

concierne la selección de problemáticas y la ordenación de acontecimientos. 

En cierta medida (y esto no es inocente) cada una de ellas se organiza 

imitando técnicas de la constitución de una parrilla televisiva31. Así pues, 

tiempos con geometrías variables (densos, cortos, ligeros, espesos, 

publicitarios, culinarios, informativos, deportivos, etc.) se suceden aplicando 

métodos de transmisión variados (debate, conferencia, performance, 

proyección, examen, diálogo, rumor, juego...) todo esto sin olvidar que de lo 

                                                 
31 Partimos de la idea ácida de que al parecer la “parrilla televisiva” reproduce  (o impone) los principales 

puntos de interés  de la población (sociólogos, economistas y políticos lo saben bien). En ART3, en lugar 

de mantenernos al margen de estas sabias organizaciones de espacios, tiempo y contenido, hemos 

decidido desde hace años el analizarlas poniéndolas a prueba y reorientando las ideologías que vehiculan 

(importancia del presentador-guía, espectacularidad intermitente, polisemia deslizante...) 
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que se trata es de la transmisión del arte y los posibles modos de abordarla sin 

alejarse del propio arte haciéndose. 

El menú de cada día y las responsabilidades de cada uno en su organización, 

se escribe la semana anterior y es habitado, constituido o incluso saboteado, 

tanto por los estudiantes como por los profesores. Así pues, cuando la jornada 

ART3 comienza, la tensión es grande en las cabezas y las manos de los 

múltiples actores y la energía está dispuesta para ser desplegada.  

 

Intentando resumir nuestros modos de hacer en la escuela, puedo afirmar 

que : 

 

• Hemos experimentado y puesto a prueba la potencia creadora (corto, medio y 

largo plazo) de la constitución de redes (de comunicación, de curiosidad, de 

afinidades, de crítica, de ayudas cruzadas, etc). 

• Seguimos rondando de manera crítica la peligrosa frontera entre la visión 

documental y ficcional como motor de la percepción crítica del mundo -cercano 

y lejano-. 

• Buscamos el atizar la consciencia de que en el arte (y en la vida) es 

importante el gestionar sin tregua : concepción, producción, construcción, 

contextualización, análisis, difusión, relaciones de poder y diálogo. 

 

Esto lo logramos inventando y reinventando (a partir de los intereses en 

movimiento de cada uno), un lenguaje común que se articula alrededor de 

algunos ejes que, al interior de la parrilla temporal, nombramos utilizando 

nuestro particular dialecto32. 

                                                 
32 En ART3 prestamos mucha atención a este aspecto de nombrar y definir cada acto. Ello permite el 

afianzar aún más la identidad y la base común del grupo, al mismo tiempo que nos hace ser conscientes 

siempre del carácter no inocente del lenguaje.  

Otros dispositivos que nos hacen avanzar en el mismo sentido son lo que llamamos “El Gran Tablero” 

(una especie de planning complejo con índices relativos a la eficacia subjetiva de cada acto de ART3 -

directamente inspirado de los tableros de ventas de una empresa-), “El Armario” (auténtica mediateca de 

referencias ligadas a lo que ha podido ocurrir en las diferentes jornadas... o lo que secretamente está 

tramándose) y el sitio Internet de ART3.  

Desde otro ángulo esta búsqueda del cruzamiento de puntos de vista se ve subrayada por algunos otros 
dispositivos de trabajo que sería demasiado largo de comentar (“Predadores” -asalto documental de un 
lugar público con todas las armas a nuestro alcance-, “Memory stick™” -sistemas de re-escritura/re-visión 
de actos pasados-, etc.). 
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Tal vez algunos ejemplos, permitan el comprender más claramente nuestra 

metodología. 

 

 

      

 

 

“Conocimientos Compartidos” : 

Tiempos dedicados a la explicación, comentario, análisis, mostración... de 

puntos de interés de estudiantes y profesores. Estos conocimientos en principio 

no conllevan a-priori la etiqueta artística o cultural. Una receta de cocina 

alsaciana, una biografía de hombre político o una técnica de lucha coreana, 

pueden ser descubiertas o redescubiertas el mismo día que un punto de vista 
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sobre el terrorismo de un sociólogo inglés, el trabajo cinematográfico de 

Rebeca Horn, el nombramiento de un nuevo director en el museo de la ciudad 

o la noción de nomadismo a partir de la obra de Deleuze. La clave está en el 

saber explicar porqué tal o cual información, tal o cual film, tal o cual escultura 

es presentada un día preciso, a una hora precisa, por una persona precisa y en 

un lugar preciso de una escuela de arte. 

 

-“Re-apariciones” : 

Para que la memoria común no desaparezca en la densa acumulación de 

proposiciones que se suceden, y para poder reconsultar la base de datos de 

acciones y reflexiones semanales, hemos puesto en marcha sistemas creativos 

de “toma de apuntes”. Cada jornada es cartografiada, dibujada, filmada, 

entrevistada o analizada por tres miembros del grupo de trabajo. Auténticos 

espectadores activos que restituirán la semana siguiente su análisis (crítico, 

íntimo, anecdótico, descriptivo...), reinyectando cuestiones desde varios puntos 

de vista. 

Tras la experiencia, sabemos que este ejercicio permite (aparte de ayudar a 

rememorar), el aproximarse sin miedos y de manera polifónica a la noción de 

documental e incluso a la de la escritura micro-histórica. 

  

-“Impulsión (dispositivo de colectivo)”.  

Este importante tiempo (que se activa una vez el mes tras una tumultuosa 

reunión para converger intereses de unos y otros), consiste en realizar un acto 

público (de tipo exposición de un día, coloquio, mini-festival, mini-publicación...) 

en torno a un tema preestablecido y en cierta medida acotado33.  

En cada nueva “Impulsión”, la frontera entre ejercicio y obra personal aparece 

difusa. Efectivamente, pensamos que en el mundo profesional del arte, la 

distinción no tiene demasiado sentido tras la decadencia (de nuestro punto de 

vista) de la OMA® (Obra Maestra Autónoma), frente al PC (Proceso Creativo), 

con todos los abatares de la relación al contexto, la proliferación de 

                                                 
33
 Por ejemplo en 2006 fueron realizadas las impulsiones “Caníbal” (en torno la noción de danza), “Virus-

Pudor” (en torno a una idea poliforme del documental en arte), “Híbridos-Disney” (en forma de publicación 

tras un “Taller Desplazado” a Disneylandia-París)...  
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exposiciones temáticas firmadas y el frotamiento continuo del artista 

contemporáneo a la idea de encargo -en un sentido amplio del término-. 

La urgencia del montaje completo de cada proyecto (desde el punto de vista 

del organizador -lugar de acción, problemas técnicos, de seguridad, de budget, 

de comunicación...- y desde el punto de vista del artista -creación de una obra 

específica, organización con respecto a los proyectos de los otros 

participantes-) hace que muchas veces los resultados visibles sean más 

provisionales que definitivos. En todo caso,  esto no impide en nada que el 

entrenamiento de cara a la comprensión práctica del acto de construir 

contextos y reaccionar en base a ellos, sea de gran intensidad. De hecho una 

característica de los ex-Artrestistas es el que una vez fuera de la escuela 

continúan a comisariar exposiciones, publicaciones, festivales etc. desde la 

óptica del artista (y no tanto desde la del crítico, el productor o el programador 

de acontecimientos culturales). 

 

Pudiera seguir transcribiendo dispositivos, intenciones y modos de hacer, pero 

creo que he sobrepasado con creces las 900 palabras que me habían sido 

acordadas... ya veremos si la cosa cuela. Espero que entre las líneas, y 

aunque no ha sido explicitado, pueda entenderse que nuestros modos de hacer 

no existirían sin lo que denomináis la “audiovisualización de la sociedad” (con 

sus hits : “stares academyas”, “mundiales de fútbol”, cámaras de vigilancia, 

sádicos noticiarios...) y otros elementos contexto.  

Supongo que el lector conocerá un poco la situación politicienne con tendencia 

extra-demagógica de la France a 5 meses de las elecciones nacionales (abril 

2007), que el lector sabrá que Estrasburgo es una de las capitales políticas de 

Europa, que es la capital de Alsacia (región asaltada por violentas corrientes de 

extrema derecha) y que en los papeles couchés de la oficina de turismo es 

nombrada también como la capital de Navidad (a causa de su legendario y 

centenario mercado de fin de año).  

Respondiendo a vuestra última pregunta, puedo afirmar que la práctica 

educativa como artista, la organizo intentando activar y reactualizar el trabajo 

en la escuela en vista de todos los elementos que me (nos) rodean de dentro a 

afuera y viceversa. Debo decir, a título informativo y para completar las 

informaciones de este artículo, que el hecho de que en Francia las “ESA” 
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(Escuelas Superiores de Arte) van seguramente a transformarse en “FU” 

(Facultades Universitarias), muchos de los experimentos que hemos lanzado 

en estos años están condenados a la extinción (obligación de dividir el año 

escolar en semestres, obligación de separar el cursus en años diferenciados, 

separación entre teoría, historia, análisis y creación..., obligación de 

compartimentar los cursos y dotarles de una “LEC” -Lectura Europea 

Comprensible-, obligación de utilización de la sospechosa nomenclatura 

“ECTS”...). Este hecho nos obliga a prepararnos para que el cambio pueda 

hacerse de tal forma que la experimentación claramente multisemántica, 

poliforme, crítica, aparentemente ineficaz y atenta de su contexto que 

pretendemos poner en pie desde ART3, no pierda terreno. 
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3.-ECOLE SUPERIEURE D’ART DE PERPIGNAN- ESAP 
Participació com a membre del jurat del DNSP a l’ESAP 

Realitzat el 12 de juny de 2007 
 
 
L'Escola Superior d'Art de la ciutat de Perpinyà és un centre d’ensenyament 
superior acceptat pel Ministeri de la Cultura. És un lloc d’ensenyament i 
d’investigació, que actualment, després d’un període de crisi, està 
desenvolupant un nou projecte basat en una política d’obertura sobre la creació 
contemporània. 
L’escola s’inscriu, d’una manera natural, en una relació d’intercanvi i de 
complementarietat amb les altres escoles del sud de França (Languedoc-
Roussillon) i de Catalunya. 
L'escola proposa un cicle llarg: opció art que actualment finalitza amb dos 
etapes diferents, els diplomes de reconeixement estatal (DNAP i DNSEP *). 
Establirà properament un cicle curt orientat cap a les noves tecnologies de la 
imatge i de la comunicació que condueix al DNAT*. 
Els estudiants són admesos per concurs. Han de estar en possessió  del 
batxillerat. 
*DNAP = Diploma Nacional d'Arts Plàstics  
*DNAT = Diploma Nacional d'Artsi Tècniques  
*DNSEP = Diploma Nacional Superior d'Expressió Plàstica 
 
Va ser una experiència molt interessant per veure el funcionament d’un jurat 
d’aquestes característiques i el tipus de treball desenvolupat per els seus 
estudiants. Potser el tret que més em va cridar l’atenció és que tot i venir d’una 
organització centralitzada, era molt important i interessant la manera que 
l’escola cuidava la seva particular idea de la formació cap a els seus alumnes i 
també cap a  la seva ciutat, una manera de no perdre la identitat amb trets 
genèrics semblants. 
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ANNEX 5:  IL·LUSTRACIONS GUIA DIDÀCTICA 

5.A.- UP NÚM2: ELS MECANISMES DEL PROJECTE ARTÍSTIC 

5.B.- UP NÚM3: PRODUCCIÓ DE L’OBRA/DISSENY DE LA IMATGE 

5.C.- UP NÚM4: MUNTATGE DE L’OBRA I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

5.D.- UP NÚM5: REVISIÓ DEL TREBALL PERSONAL I  

             COL·LECTIU/IMPACTE EN ELS MITJANS 
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5.A.- UP NÚM2: ELS MECANISMES DEL PROJECTE ARTÍSTIC 

         Imatges procés de treball  
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     Conferència d’Angel Corral, artista convidat 
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Exemple de mapa conceptual, primers passos en la redacció del projecte. 
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Exemple de temporalització de les tasques  del grup 
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MEMÒRIA DEL PROJECTE QUIN PRESENT DE XAVIER TORROELLA. 2000 
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5.B.- UP NÚM3: PRODUCCIÓ DE L’OBRA/DISSENY DE LA IMATGE 

 

UNEXEMPLE DEL DOSSIER ELABORA PEL GRUP PER A LA PREMSA 
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UN EXEMPLE DEL DOSSIER ELABORAT PEL GRUP PER A BUSCAR 

ESPONZORITZACIÓ  
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EXEMPLES DE EDICIÓ: 
CARTELLS 
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CATÀLEGS 

 

 

 

IMATGES CATÀLEG CICLE FACCIONS ANY 2000 
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IMATGES CATÀLEG CICLE ADVERTÈNCIES  ANY 2002 
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5.C.- UP NÚM4: MUNTATGE DE L’OBRA I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 

EXEMPLES D’ARTICLES APAREGUTS A LA PREMSA LOCAL 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC MUNTATGE CICLE TOT FLUEIX ANY 2003 
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VEURE DOCUMENTS APAREGUTS A LES TELEVSIONS LOCALS: 
 
DVD 5C1: CANAL NORD TV 
                   PROGRAMA: ULL DE PEIX 
                   EMÈS EL 19 DE MAIG DEL 2005 
 
DVD 5C2: OLOT TELEVISIÓ 
                   PROGRAMA: MAGAZIN D’ACTUALITAT CULTURAL 
                   EMÈS EL MAIG DEL 2006 
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5.D.- UP NÚM5: REVISIÓ DEL TREBALL PERSONAL I  
             COL·LECTIU/IMPACTE EN ELS MITJANS 
 
DOSSIER DE REVISIÓ CICLE : TOT FLUEIX ANY 2003 
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VEURE DOCUMENTS VIDEOGRÀFICS DE REVISIÓ: 
 
DVD 5D1: TREBALL VIDEOGRÀFIC RECORREGUT EXPSOICIÓ 
                 DOSSIER CICLE: TOT FLUEIX ANY 2003 
                    
DVD 5D2: TREBALL VIDEOGRAFIC REVISIÓ CICLE:  a la de tres es3.  
                  Any 2006 
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