
 

 

FORMACIÓ PEL PROFESSORAT 
 

L’ART CONTEMPORANI NO EM FA POR 
 
 

 
Exposició El geni de les coses, visita dinamitzada ideada pel servei educatiu d’Experimentem amb l’ART. 
 
 
 
 
DESTINATARIS: Professorat  no universitari.  Educació infantil, primària i secundària o 
professorat d’ensenyaments en règim especial. 
 
DURADA: 16,5 hores en total 
 
DATES  : 
 - Dissabtes 12 de gener, a la tarda. 
 - Dissabte 19 de gener, a la tarda. 
 - Dissabte 26 de gener, tot el dia. 
 
LLOC: Experimentem amb l’ART. Carrer Torrijos, 68. 08012 Barcelona. 
 
INSCRIPCIONS: Fins divendres 11 de gener, inclusiu. 
 
 



 

 

HORARIS: Les sessions dels curs es distribueixen en 3 dissabtes en els següents horaris. 
 
Dissabte 12 de gener 
Sessió 1/ de 16:00 a 19:30h 
Amb Sylvia del Amo. 
 
Dissabte 19 de gener 
Sessió 2/ de 16:00 a 19:30h 
Amb Elisabet Pizarro 
 
Dissabte 26 de gener 
Sessió 3/ de 10:00 a 14:00h 
Amb Sylvia del Amo. 
 
Dinar _ conversa/ de 14:00 a 15:30h 
A càrrec de Nyam-Nyam 
 
Sessió 4/ de 15:30 a 19:30h 
Amb Elisabet Pizarro 
 
 
PONENTS: ELISABET PIZARRO I SYLVIA DEL AMO 
 
Elisabet Pizarro: llicenciada en Belles Arts i màster en Produccions Artístiques i Recerca, per 
la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Actualment treballa com a docent 
d’Educació Visual i Plàstica i és coordinadora d’artistes d’Oficina36, un despatx de gestió i 
representació d’artistes emergents residents a Barcelona.  
 
Sylvia del Amo: mestra especialista d’educació visual i plàstica d’infantil i primària. Estudis de  
Plàstica i disseny escola Massana. Assessora i formadora de cursos d’educació visual i 
artística a professorat d’infantil, primària i adults. Ha participat com a ponent a diferents 
debats sobre Art i Educació, des de 1995 forma part de l’associació Experimentem amb 
l’ART com a membre de la junta i asesora de projectes educatius. 
 
 
 
L’Art Contemporani no em fa por és una proposta de formació adreçada a mestres de 
primària, secundària i professorat en general i de qualsevol àrea que vulguin aplicar 
metodologies creatives a l’aula. 
 
El curs pretén mostrar diverses eines i procediments per acostar l’art contemporani a l’aula. 
De la mà de dues docents experimentades en el camp de l’educació visual i plàstica i la 
cultura visual, veurem que els creadors i creadores actuals tracten temàtiques quotidianes 
que fàcilment encaixen en les programacions dels centres educatius. Els participants 
experimentaran com aplicar i emprar metodologies innovadores a partir de diversos 
processos artístics. 
 
 



 

 

CONTINGUTS: 
 
 
Dissabte 12 de gener 
Sessió 1/ de 16:00 a 19:30h 
Amb Sylvia del Amo. 
 
 
 
AQUESTA ES LA MEVA TARJA   
Activitat on farem la nostra tarja de presentació   amb  diferents materials.  En aquesta 
sessió experimentarem diverses formes de discurs i maneres d’expressar-se a partir del fer i 
l’acció . 
   
MUNTEM LA NOSTRA EXPOSICIÓ  
Interpretarem les targes del companys i  explicarem el que volem representar en la pròpia 
tarja.   
       
EXPOSICIÓ, UN JOC. 
Exposició: el que expressem i el que llegim . Entendre les exposicions d'art és també , com 
diu  Arnold Stern , un joc.  Un  joc entre l'artista, creador de l'obra, i l'espectador. 
 
Conclusions        
   
 
 
 
 
Dissabte 19 de gener 
Sessió 2/ de 16:00 a 19:30h 
Amb Elisabet Pizarro 
 
[ INS- CONS ] TRUCCIONS per PENSAR I DIALOGAR AL VOLTANT DE L’EDUCACIÓ 
ARTÍSTICA. 
Aquesta sessió pretén iniciar una xarxa conceptual  en grup on cada participant posarà de 
manifest idees i conceptes que ens permetran definir què entenem per educació artística. 
Amb tots els detonants i qüestions plantejades a la xarxa conceptual construirem entre tots 
un camp de pensament i reflexió al voltant de la educació artística.  
 
 
JO I LA MEVA PRÀCTICA PEDAGÒGICA AL VOLTANT DE L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA. 
En aquesta sessió es mostrarà el material pedagògic emprat per la docent dins l’assignatura 
Educació Visual i Plàstica i es presentaran  diversos projectes que il·lustrin  les fases de 
construcció i producció dels mateixos. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Dissabte 26 de gener 
Sessió 3/ de 10:00 a 14:00h 
Amb Sylvia del Amo. 
 
VISITA AL MUSEU VIRTUAL   
Com espectadors/res  jugarem a llegir i interpretar diferents obres.   
 
EL NOSTRE LLIBRE DE PLÀSTICA  
Presentació i mostra de com treballa la docent a l’escola el “ El llibre de  Plàstica”   Museus, 
exposicions ,projectes amb altres entitats en les quals hi participen i després hi treballen a 
les sessions de Plàstica . Exposicions i projectes dels quals s’ apropien , en el bon sentit, i els 
introdueixen en el fer del dia a dia de l’escola. 
 
Conclusions.    
 
 
 
 
Sessió 4/ de 15:30 a 19:30h 
Amb Elisabet Pizarro 
 
 
L’ESPAI AULA PER L’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

- COM SÓN , SI ÉS QUE N’HI HA, LES AULES D’EDUCACIÓ VISUAL I 
PLÀSTICA? A partir de diferents imatges d’aules destinades al desenvolupament 
de l’Educació Visual i Plàstica, discutirem diversos aspectes relacionats amb el 
propi espai com a tal dins les institucions educatives, els elements que ocupen 
l’espai i els continguts que “decoren” les seves parets, entre d’altres. 

 
- COM HAURIEN DE SER? A partir d’aquesta pregunta pensarem i dissenyarem 

una possible aula d’Educació Visual i Plàstica adaptada a les necessitats i 
plantejaments que ens haguem fet. Aprofitarem per recuperar les idees i 
conceptes de les sessions anteriors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS: 

 
- Adquirir  nous coneixements i recursos per aplicar metodologies creatives a 

l’aula.  
 
- Apropar l’art contemporani a les aules i conèixer la transversalitat i 

interdisciplinarietat que ens ofereix. 
 
- Potenciar la creació de processos artístics que tenen a veure amb el context, 

l’entorn i la realitat propera dels alumnes.  
 
- Entendre l’art més enllà de les tècniques per comprendre’l com a una forma més 

de coneixement i pensament. 
 
- Obtenir recursos per a llegir imatges i obres d’art en general. 
 
- Conèixer exemples de programacions concretes per compartir recursos, 

metodologies i processos de treballs artístics a l’aula per a la millora del 
coneixement del professorat. 

 
 
 
 


