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Descripció del projecte:  

El projecte Art, Mestres i Creació (AMiC) és una proposta educativa adreçada a mestres i escoles que pretén apropar l’art a les escoles. El projecte  AMiC proposa la pràctica 

educativa com a espai de trobada per assajar diferents disciplines artístiques on els mestres i els alumnes puguin conèixer millor els llenguatges contemporanis. També vol 

ser un estímul per tal de treballar diferents àrees del currículum a partir del llenguatge audiovisual contemporani i ampliar l’horitzó d’experiències i coneixements més enllà 

de la simple experiència estètica per obrir tot un ventall de possibilitats a nivell educatiu. 

Cada any el projecte AMiC planteja una temàtica diferent que permeti tant l’apropament de les escoles a l’àmbit de la creació artística contemporània i als seus creadors, 

com també la possibilitat de treballar la mateixa temàtica de manera transversal en diferents àrees del currículum. Durant el curs 2014-2015 es va proposar treballar la 

temàtica “Murs” amb l’artista Marc Sellarès com a convidat especial per realitzar l’exposició de  la Casa Lluvià. Aquesta exposició va ser el fil conductor de la temàtica a 

partir del 2n trimestre del curs 2014-15 i  el punt comú de trobada entre les diferents escoles, ja que es va  proposar que fos un lloc no només per al gaudi artístic de la 

temàtica “Murs” sinó també un espai de descoberta artística i conceptual dels infants. Durant el curs 2015-2016 es va treballar la temàtica “Aigua” amb la col·laboració 

d’artistes com Ester Fabregat en una exposició monogràfica, i una altre exposició amb artistes com Marina Berdalet, Josep Morral, Joan Closes i Jordi Preñanosa. 

  

                  

 

BLOCS: http://amic.fub.edu 

              https://taulaartsvisualscc.wordpress.com/category/amic/ 
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Objectius i públic a qui va adreçat: 

El projecte Art, Mestres i Creació (AMiC) té com a objectiu apropar l’art contemporani als centres educatius en edats compreses entre 3 i 16 anys així com també formar als 

mestres en les disciplines artístiques i els seus materials a través del treball per projectes. El motiu pel qual es vol treballar el Contemporani és que es vol fer palès en 

l’àmbit educatiu no només la diversitat de continguts curriculars i de capacitats que es poden treballar en l’àmbit artístic (fruit de la diversitat de tècniques i estils híbrids 

que presenta la pràctica artística actual). També vol diversificar el material artístic que es treballa a les escoles per tal de presentar nous estímuls visuals, motrius i creatius 

característics de la Creació Contemporània.  

El públic a qui va adreçada aquesta proposta són d’una banda els i les mestres dels centres que participen en aquesta proposta a qui se’ls donarà una formació prèvia sobre 

el programa i una formació continuada al llarg del curs. D’altra banda els i les alumnes dels centres inscrits també formaran part del projecte,a partir d’una exposició que 

plantejarà un seguit de reflexions artístiques i educatives amb diferents intervencions artístiques. Aquesta exposició anirà acompanyada d’un seguit d’activitats que es 

duran a terme a les mateixes escoles per tal de treballar-hi la temàtica escollida de manera transversal amb la col·laboració i organització de les diferents entitats 

participants en el projecte.  

Finalment i de manera indirecta les famílies dels alumnes també formaran part del projecte ja que les activitats que es duran a terme a la FUB, al Museu de la tècnica de 

Manresa, a les escoles participants  i a la ciutat de Manresa en general al llarg de l’any tindran com a objectiu el fet que es puguin visualitzar i apreciar les obres dels 

alumnes que també formaran part de l’exposició final. Amb aquesta participació de l’alumnat en la creació d’una exposició oberta a tots els públics es vol dignificar el 

treball artístic dels mateixos estudiants i d’aquesta manera apropar aquest art a les mateixes famílies perquè puguin valorar tant la capacitat artística dels seus fills com la 

capacitat de reflexionar artísticament en les edats compreses entre 3-16 anys sobre la temàtica escollida cada any. 

Programa del curs 2016/17 
 
La TAV-CC proposa què la temàtica del curs 2016/17 estigui relacionada amb el món del tèxtil.  
El programa que vol promoure i valorar la presència de les arts als centre educatius presenta aquest  curs l’exposició de l’artista convidada a l’espai expositiu de la Plana de 
l’Om i el tallers de suport a la Fundació Universitària del Bages i el Museu de la Tècnica de Manresa durant els mesos d’octubre i novembre. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Previsió de l’abast i difusió: 

La proposta Art, Mestres i Creació (AMiC) té un abast territorial ampli ja que compta amb el suport del Servei Territorial del Bages per fer-ne difusió. Enguany s’hi han inscrit 

escoles de Manresa, Santpedor, Sant Fruitós del Bages i Navàs. En properes edicions es pretén ampliar aquest abast territorial per oferir aquest servei a escoles de 

poblacions que enguany no s’han inscrit a aquesta formació. L’assistència al curs AMiC suposa pels mestres obtenir 15 crèdits reconeguts pel Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya i per tant aquest és un estímul perquè s’hi inscriguin més centres en futures edicions. 

                           

El projecte AMiC sorgeix de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central que és una entitat d’entitats relacionades amb la Creació Contemporània i compta entre els 

seus membres amb institucions reconegudes pel seu abast social i cultural com la Fundació Universitària del Bages (centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona) i 

el Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS -Calders). Aquest últim forma part d’altres xarxes territorials consolidades de creació a Catalunya i Espanya com 

XarxaProd i que actualment està col·laborant amb d’altres institucions culturals de relleu com el Museu de Ciències Natural de Barcelona (Museu Blau), l’Agenda21 Escolar 

de Barcelona i les Escoles verdes. Altres membres de la TAV-CC són el Cercle Artístic de Manresa, Fotoart (Manresa), Llibres Artesans (Manresa), cercle Artístic del Moianès 

(Moià), SAC Santpedor Art i Creació (Santpedor), Associació Acné (Cardona), Cineclub Manresa i Quaderns de Taller (Manresa) 

Duran la darrera edició també s’hi van sumar al projecte AMiC diverses institucions d’ampli abast social per tal d’oferir els seus recursos humans, materials i de continguts, 

com ara el Consell de Solidaritat de Manresa i el Centre per la Pau i el Desenvolupament Flors Sirera que treballen la temàtica “Murs” des d’una perspectiva social i artística 

amb  els centres escolars de la ciutat així el col·lectiu Murs Plàstics que actualment desenvolupa una tasca vital en la regeneració dels espais cèntrics de la ciutat que han 

caigut en desús a partir de la creació d’una galeria oberta d’obres realitzades en diversos murs urbans tot formant un recorregut que permet donar cohesió i visibilitat al 

barri vell de Manresa. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
Programa del curs 2016/17 
 
La TAV-CC proposa què la temàtica del curs 2016/17 estigui relacionada amb el món tèxtil.  
El programa que vol promoure i valorar la presència de les arts als centre educatius presenta aquest  curs l’exposició de l’artista convidada a l’espai expositiu de la Plana de 
l’Om i el tallers de suport a la Fundació Universitària del Bages durant els mesos d’octubre i novembre 

 
 
Calendari de les activitats curs 2016/17 
del projecte AMiC   
 
 
OCTUBRE   

1. Presentació de programa/ 19 d’octubre  

 

 Dimecres  19 d’octubre a les 17:30h  
 

Trobada i presentació del programa als centres educatius 
participants 

 
 
 
 

 
 

Lloc / Centre de Recursos Pedagògics del Bages  
Departament d'Ensenyament 
Ctra.de Vic, 175 l 08243 Manresa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOVEMBRE   

 

 Exposició d’ Eva Soto del 14 al 27 de novembre  

 Dissabte 14 de novembre / 19:00  

 Lloc Sala d’exposicions de la Plana de l’Om de Manresa 

 Sala d’exposicions 

 Pl. la Plana de l'Om, 5, Manresa, Barcelona 

 
 

2. Tallers 

 Dimecres 2 de novembre / 17:30 

Taller pràctico-teòric amb Gabriel Lemkow  

Lloc / UManresa-FUB   

Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa, Barcelona 
 
 

 Dimecres  16 de novembre / 17:30 

Taller “Juguem amb cintes” amb Roser Oduber  i Montse Figueres  
De Safisa 

Lloc/ Museu de la Técnica de Manresa 

C/  Santpedor, 55, 08242 Manresa, Barcelona 
 
 

 Dimecres  30 de novembre / 17:30 

Taller pràctic amb l’artista Margarita Mascarò  

Lloc / UManresa-FUB   

Av. Universitària, 4-6, 08242 Manresa, Barcelona 
 

 

 
 
 



 
 

 

Artista seleccionada Eva Soto 
 
 

NOVEMBRE  Exposició  LA PELL SOCIAL d’ Eva Soto / del 14 al 27 de novembre  

Exposició en el mes de novembre / a la Sala d’exposicions de la Plana de l’Om de Manresa 
 

 

 

 

 

 

 

LA PELL SOCIAL  
La Pell Social, és el títol que he triat per la mostra que duré a terme el mes de novembre a la Sala de la Plana de l’Om. La mostra reunirà petites instal·lacions tèxtils. 
L’objectiu és brindar a l’espectador l’oportunitat de reflexionar sobre els usos de la indumentària en la nostra societat. La intenció és tractar aspectes com l’ús dels 
uniformes, la peça de roba com “estatus” social, o el fet de voler passar desapercebut com un camaleó en una societat que es presenta, generalment vestida! 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Activitats  del  segon i tercer trimestre 
 GENER 

 Dimecres  18 de gener / 17:30 

Segona trobada d’assessorament amb els centres participants  
Gener / trobada de valoració / orientació i assessorament al professorat  
Calendari de visites a les escoles per donar suport i resoldre dubtes  

Lloc / Centre de Recursos Pedagògics del Bages  
Departament d'Ensenyament 
Ctra.de Vic, 175 l 08243 Manresa 

 

MARÇ 

 Dimecres 8 de març / 17:30 

Tercera trobada d’assessorament amb els centres participants 

 Per  veure els treball abans del muntatge d’abril 

 Resoldre dubtes i ajudar a finalitzar els treballs abans del muntatge d’abril 

Lloc / Centre de Recursos Pedagògics del Bages  

Departament d'Ensenyament 
Ctra.de Vic, 175 l 08243 Manresa 

 

 



 
 

Calendari de les activitats del projecte AMiC  a l’Espai 7 , Casino de Manresa 
 

ABRIL Exposició final dels treballs escolars ( 23 d’abril fins al 8 de maig) 

 

 Dies 18 al 19 d’abril / Portar els treballs fets a les escoles a l’Espai 7 /  

contactar amb la TAV-CC . taulaartsvisualscc@gmail.com 

 

 Dissabte 21 d’abril  

 Inauguració de l’exposició “Vetes i Fils”a les  19h 

Treballs de les escoles  / projecte AMiC 

Lloc / Espai 7, Centre Cultural el Casino. 

Passeig Pere III, 27, baixos - Manresa 

 

 Divendres 29 d’abril / 19:00 

Dia Internacional de la Dansa a l’Espai  

Amb Maria Ribera i el grup laGare 

Lloc / Espai 7, Centre Cultural el Casino 

Passeig Pere III, 27, baixos – Manresa 

 

 Divendres 5 de maig/ 19h 

Exposició dels treballs dels infants de les biblioteques veïnals i dels  

treballs de les escoles realitzats amb alumnat del grau d’Educació infantil  

de la FUB. 

Lloc / Centre Cívic Selvas i Carner 

C/ Bernat Oller, 14- 16, Manresa 

(Es comunicarà per anticipat les dates d’entrega d’aquestes obres) 

 

 

mailto:taulaartsvisualscc@gmail.com


 
 

Tallers 

TEXTIL, TEXTURES I (SUB-)TEXTOS : REPENSANT L’ART DES DEL TEXTIL I LA FILATURA / TALLER AMB GABRIEL LEMKOW (FUB) 

La pràctica artística en l’àmbit de les arts visuals sovint ha a estat associada a la representació mimètica-figurativa i a unes determinades disciplines com la pintura, 

l’escultura i l’arquitectura. Elements com el contingut narratiu, l’expressionisme i la pràctica espacial han estat elements clau d’aquestes practiques. A través 

d’artistes del segle XX com Eva Hesse, Louise Bourgeois o Lygia Clarke descobrirem altres aspectes de l’art que ens porten a la crítica històrica, la comprensió 

matèrica i la pràctica relacional de l’art, aspectes que avui esdevenen cabdals en la creació Contemporània. També investigarem, sentirem i significarem les 

diferents propietats, possibilitats i connotacions dels materials tèxtils per poder descobrir les seves potencialitats artístiques.  

Aquesta activitat serà pràctico-teòrica i servirà com a punt de partença per descobrir les possibilitats del tèxtil en l’art i per comprendre les raons per les quals avui 

es reivindica des de sectors importants de l’art contemporani. 

 

                         
                                                                                   Obra d’Eva Hesse ‘Just desprès’                          Obra de Louise Bourgeois  ‘Mare’ 
 

 

 

  



 
 

Gabriel Lemkow Tovias – Grau d’ Educació Infantil- Umanresa-Fundació Universitària del Bages  
 

- Membre de l’equip d’Educació Infantil de L’institut de Ciències de l’Educació (ICE- UAB) 
- Membre de l’Espai Lab 0_6: Centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica  

               a les primeres edats (Umanresa-FUB) 

- Membre de l’ equip docent del grau en Educació Infantil (Umanresa)  i responsable de l’àrea d’ intercanvis SICUE-Erasmus. 
- Ha realitzat treballs com a il·lustrador per revistes i publicacions d’àmbit educatiu: http://glemkow.blogspot.com.es/ 

 
2011 Doctor in Philosophy (Tesi doctoral: Institutional Definitions of Art). 
  - University of East Anglia (Norwich, UK)  
2007 Diploma d’Estudis Avançats (DEA) Filosofia  
  - Universitat Autònoma de Barcelona 
2006 Màster en Iniciació a la Recerca en Filosofia  
  - Universitat Autònoma de Barcelona 
2004  MA  in ‘Philosophy and Psychoanalysis’   
    - University of Essex (Colchester, UK)  
2003  Llicenciat en Filosofía  
   - Universitat Autònoma de Barcelona   
   - University  of Southampton (Southampton, UK, 2001 - 2002) 
 

 Docent del curs adreçat a Mestres en actiu “Art, Mestres i Creació” (AMiC). Fundació Universitària del Bages & Taula de les Arts Visuals de la Catalunya 
Central, Manresa. Curs 2014-2015, 2015-16 http://amic.fub.edu 

 Docent del curs “Teories i practiques contemporànies  en  educació”. Grau d’Educació Infantil,  Fundació Universitaria del Bages,  Manresa, 

 Docent de l’assignatura “Educació de les arts Visuals (I & II)” (seminaris impartits en anglès). Grau d’Educació Infantil,  Fundació Universitaria del Bages,  
Manresa, 

 Docent de l’assignatura “Didàctica Artística (I)”. Grau d’Educació Infantil,  UManresa (UVicUCC). Fundació Universitaria del Bages,  Manresa, 

 Docent del Grup de Treball en Creació Artística i Cultura Visual . Grau d’Educació Infantil,  UManresa (UVicUCC). Fundació Universitària del Bages 

 Coordinador del Curs Escoles Singulars, adreçat a Mestres en Actiu. Fundació Universitària del Bages 
 

 Membre del jurat per a la competició “artistes Manresans ”. Organitzat per Cercle Artistic de Manresa i Ajuntament de Manresa (2015) 
 Membre del jurat per al concurs “Joan Vilanova” (XXII premi en dibuix i gravat), organitzat per Ajuntament de Manresa (2014) 
 Membre del jurat per al concurs “Posa-hi el cor” . Marató de TV3, Organitzat per Fundació Universitària del Bages (UAB) & Mútua Manresana (2014; 2015) 
 Membre del jurat per al concurs a plein air “Pintura ràpida de la llum”, Organitzat per Cercle Artístic de Manresa (2012) 

http://glemkow.blogspot.com.es/
http://amic.fub.edu/


 
 

Juguem amb cintes / taller de joc / taller amb Roser Oduber i cintes de Montse Figueres ( Safisa) 

El fil d’Ariadna.  

A partir de la historia d’Ariadna filla de Minos i Pasífae, i per tant, princesa de Creta, edifiquem  una instal·lació on els nostres alumnes composen un laberint de cintes de diferents 

colors que no es pot trencar i que ens ajudarà a trobar el camí de Sortida de l’enamorat Teseu, fill d’Egeu i rei d’Atenes. 

Introducció breu /  El rei Minos va sotmetre Atenes després que un fill seu, Androgeu, hi hagués mort assassinat. Va obligar els atenencs a enviar-li a Creta cada nou anys un grup de 

catorze joves -set nois i set noies-, que serien sacrificats al Minotaure. Un cop, en una d’aquestes trameses de nois hi anà, voluntàriament, el príncep Teseu, fill d’Egeu, rei d’Atenes. 

Teseu, un cop arribat a Creta va enlluernar Ariadna, que se’n va enamorar. Assessorada per Dèdal li va donar una espasa màgica, amb la qual podria matar el Minotaure i un fil de 

llana que no es podia trencar que l’ajudaria a trobar el camí de sortida del Laberint. 

 obra de l’artista japonesa Chiharu Shio 

 

http://http/blocs.xtec.cat/aracnefilaifila/2011/12/15/la-gran-aventura-de-teseu-un-heroi-atenes/
http://http/blocs.xtec.cat/aracnefilaifila/2014/02/17/emporion-l-atenes-catalana/
http://http/blocs.xtec.cat/aracnefilaifila/2009/12/01/laberint-del-minotaure/


 
 

Roser Oduber Muntañola / http://roseroduber.blogspot.com.es/ 
https://roseroduber.wordpress.com/ 
 http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/blanc-sobre-blanc/blanc-sobre-
blanc-capitol-12-roser-oduber-espai-espai/video/5424293/. 

Actualment Directora del centre d’Art CACiS El Forn de la Calç. Presidenta de la 
Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i anteriorment presidenta de la 

Xarxa de Centres de producció de Catalunya (XarxaProd) 
 

 
Darreres exposicions individuals  
2001 Tarragona. Museu d’Art  Modern de la Diputació de Tarragona 
2002 França, Chapelle des Pénitents Blancs, Gordes 
 Toulouse. Librairie Castéla  
 Marseille, Les Arcenaux 
 Barcelona, New Art 
 Barcelona. Galeria Àmbit 
2003 Tarragona. Caixa Tarragona 
2004 Tarragona. Fundació la  Caixa  
2005 Manresa. Galeria Rubiralta 
2005 Salou. Premi de Recerca Pictòrica 
2006 Barcelona. Galeria Àmbit 
2007 Badalona. Galeria Badiu92. 

Torruella de Montgrí, Fundació Vila Casas Palau SolTerra. 
2011 Barcelona Espai Volart Fundació Vila Casas 
2012 Manresa Centre Cultural Casino 

2015 Barcelona , Fundació Setba 
Calders , Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat  
Igualada, Galeria Artèria 
Banyoles , La Llotja dels Tints  
Pintura mural , del Museu Comarcal de Manresa / projecte “Art 
alliberat” 

Darreres exposicions col·lectives 
2010 Barcelona Galeria Àmbit 
2011 25é aniversari de la Galeria 

Colònia Rosal Konvent.0 
Barcelona Galeria Setba  
Barcelona Galeria Beascoa  
Torruella de Montgrí Michael Dunev Art Projects 

2013 Barcelona RCK amb La Porta BCN 
2014 Castell D’Aro, Trobada d’Art . De l’Empordà a Galícia 
 Manresa, “Botes D’Art”, Ajuntament de Manresa , Taula de les Art Visuals i 
D.O. Pla de Bages. 
2015 “Versiones de una cicatriz” Ajuntament de Chihuahua, Mèxic 
2015 “Versiones de una cicatriz” 

Museo Dolores Olmedo, Ciudad de México, D.F., Mèxic 
Dionís versus Apol·lo , Rabós d’Emporda Girona abril  

2016        Art/ Natura - projecte obert  Museu de Gava 
Escultures 
1994 Pauligne. França. Becada per l’Institut nord-americà  Azazel. 
1995  Pauligne. França. Instal·lació de l’escultura “Els enamorats” als jardins  de 
la Fundació Azazel.  
1995  Pauligne, França. 2ª beca de la Fundació Azazel. 
1996  Pauligne, França. Instal·lació de l’escultura “L’Heremit” als jardins de   la 
Fundació  Azazel.   
Obres permanents 
Madrid. Ajuntament de Colmenar Viejo. 
Madrid. Ajuntament de Villalba. 
Madrid. Obra Cultural de Caja Madrid. 
Manresa. Obra Cultural de La Caixa de Manresa. 
Franca. Pauligne. Fundació Azazel. 
França. Carcassonne. Musee Lilim. 
 Barcelona. Fundació La Sardana. 
Jaén. Col·lecció de la Diputación Provincial 
Mallorca. Sineu. Museu S’Estació. 
Salou. Tarragona Exmo. Ajuntament de Salou. 
Barcelona. Col·lecció Testimoni. Obra Cultural  de la Caixa. 
Torruella de Montgrí. Fundació  Privada Vila Casas. 
Col·lecció d’Art Contemporani Avalanche. Barcelona. 
Tarragona. Museu  D’Art Modern. 
Barcelona. Can Framis Fundació Vila Casas  
Binéfar, Huesca Fundación Alcort 
Sudafrica Villa Kruger 
 Publicacions 
Editorial Carrogio. Barcelona 
Editorial Plaza y Janés. Barcelona 
Dissenys per Avalanche empreses 
Programa de TV3 Blanc sobre Blanc 
 
 
 
 
 
 
 

http://roseroduber.blogspot.com.es/
https://roseroduber.wordpress.com/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/blanc-sobre-blanc/blanc-sobre-blanc-capitol-12-roser-oduber-espai-espai/video/5424293/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/blanc-sobre-blanc/blanc-sobre-blanc-capitol-12-roser-oduber-espai-espai/video/5424293/


 
 

TALLER D’ART: PAISATGES TEIXITS (art amb fibres) 
Aquest és un taller on és treballa el teixit com una forma d’art. 
Els teixits els farem nosaltres mateixos a partir de cordes i de fibres naturals com 
ràfia, fulles de canyes o palmera seques,espart….Amb les fibres entrellaçades, 
cosides o trenades, crearem uns teixits de diferents colors, mides i textures, 
tenint en conte que la forma en què s’entrellacen, ens aporta una sensacions 
tàctils i visuals. 
La primera part del taller està dedicada a la preparació dels teixits: primer 
teixirem les fibres, a la manera habitual, amb la trama (horitzontals) i l’ordit 
(verticals), i comprovarem la destresa que requereix. Després crearem teixits 
lliurement, sense trama estructural, fent servir els elements d’una manera 
experimental. 
La segona part del taller serà per crear obres amb els teixits. Aquestes obres les  
composarem tenint com a referent el paisatge, encara que d’una manera molt 
abstracte, relacionant l’horitzontalitat i la verticalitat dels motius per crear espais 
amb unes certes coordenades.  
Compondrem 2-4 collages-objecte de caràcter volumètric, afegint elements com 
pintura, paper, fusta, o algun tipus d’amalgama com guix. Treballarem en format 
15x15cm, i els presentarem en un estoig creat amb cartó. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Margarita Mascaró Pérez 
https://margaritamascaro.wordpress.com/cv/ 
Dissenyadora d’estampats 

Otros sectores: Además del sector textil, realizo ilustraciones para los diferentes 
trabajos de diseño gráfico, como en maquetación de libros o en murales. 
También he realizado el diseño gráfico de algunos sitios web como: 
http://www.escuelamediterraneo.com/ 

Experiencia docent:Tallers de pintura creativa/ un espacio propi ensenya  Art 
amb adults des de 2011. https://tallerdepinturacreativa.wordpress.com 
2012 a 2015.  tallers d’Art a l’Escola d’Estiu Rosa Sensat  
Curriculum artístic 2011-2016: 
Durant els 90, acabats els meus estudis a la Universitat de Belles Arts, estava 
immersa en el món de la creació a través de performances i la pintura, tot això 
combinat amb la meva recent incorporació en el sistema d’ensenyament 
públic.Em vaig submergir de ple en la narració poètica de la performance, tant en 
la seva gènesi com en la seva producció, arribant a realitzar veritables escenaris i 
objectes únics expressament per a una sola actuació. També en la redacció dels 
poemes, les imatges i el so que acompanyaven cada acció. 
Dedico molt de temps a l’ensenyament d’art per a adults, compartint amb ells les 
meves experiències creatives i ajudant-los a generar objectes artístics a través 
dels quals adquireixin respecte i comprensió per l’Art contemporani. El mateix 
faig per Rosa Sensat, amb cursos impartits a professors de plàstica i pensats per a 
nens, on es treballa en profunditat i amb dignitat l’Art contemporani. Les meves 
activitats artístiques estan marcades per aquesta actitud creativa respecte a 
l’ensenyament de l’art i realitzo obres conjuntes amb persones que no són 
artistes (Grup Portolà 10), on cada obra es realitza com un projecte amb un llarg 
procés de reflexió i de realització fins a arribar a l’obra final, que normalment es 
tracta d’una obra-acció pel seu caràcter col·laboratiu, com accions en la 
naturalesa o llibres d’artista de petit o gran format.. 

2012. Paisatges Manuscrits, exposició individual al Convent de Sant 
Agustí. 

2013. 6° Festival del Libro de artista y la Pequeña edición. Participo i 
exposo l’obra al Pati Llimona: Atles Nòmada.  
 
2012. II Encontre d’Art i Natura (CACIS). Llibre de navegació, grup 
Portolà 10, una intervenció a l’entorn al marc del Forn de la Calç (Cacis). 
2013. Signes Trobats, del grup Portolà-10, estada de 8 dies i exposició 
al “Forn de la Calç” (CACIS) 

A  

2013. III Encontre d’Art i Natura (CACIS), Laboratori de Líquens del 
grup Portolà-10 

2014. 7° Festival del Llibre de artista i la petita edició El grup Portolà 
10, participa en el amb el llibre “ZOOMS”.  

2015. Exposició Cronozona I, al CACIS. El grup Portolà 10, participa amb l’obra 
en forma de tríptc: REFORESTACIÓ  

2015. 8° Festival del Llibre de artista i la petita edició. El grup Portolà 
10, participa en el amb el llibre “CIUTAT”, 

2015. V Encontre d’Art i Natura (CACIS). EL Grup Portolà 10, participa 
amb l’obra “La mirada es el teu refugi”. 

És una instal.lacio participativa a la natura, al voltant del tema del refugi, entés 

com a mirada, o forma de mirar. Cirlot,al seu diccionari de símbols diu en relació 

al terme mirada: “…la mirada es, amb les dents, la barrera defensiva del individu 
cotra el mon circundant…). Des d’aquest punt de vista, la mirada és el nostre 
refugi envers l’exterior. 

A partir d,aquest concepte, desenvolupem la nostra acció-instal.lacio, que consta 
de tres parts en el temps per cada un dels voluntaris a participar. 

 

 

 

 

https://margaritamascaro.wordpress.com/cv/
http://www.escuelamediterraneo.com/
https://tallerdepinturacreativa.wordpress.com/
http://www.cacis.cat/


 
 

Àmbits d’acció:  
 Des del procés mateix de tall i confecció com a model de confecció 

d'identitat   

 La concepció de la indumentària com a segona pell 

 Experiència estètica 

 Artistes contemporanis que treballen amb indumentària i el tèxtil 

 Història del tèxtil al Bages 

 Tècniques de costura i confecció  

Objectius  

 Adquirir nous coneixements i recursos per aplicar a les escoles.  

  Entendre millor l’art contemporani a les aules des de propostes 
pràctiques.  

 Potenciar la creativitat com un llenguatge aplicable en tot el 
procés d’aprenentatge.  

 Obtenir recursos per poder interpretar les obres d’art en general.  

 Entendre l’art com un mitjà de coneixement vinculat a diversos 
camps de pensament.  

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

 

http://amic.fub.edu/                           http://taulaartsvisualscc.wordpress.com/ 

                taulaartsvisualscc@gmail.com 

 

 

 

 

        

              

http://amic.fub.edu/
http://taulaartsvisualscc.wordpress.com/
mailto:taulaartsvisualscc@gmail.com

