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Sumari i Crèdits

Pròleg

El projecte AMiC proposa la pràctica educativa com a espai de trobada per assa-
jar diferents disciplines artístiques on les i els mestres i alumnes puguin conèixer 
millor els llenguatges artístics contemporanis. També vol ser un estímul per tal de 
treballar diferents àrees del currículum a partir del llenguatge audiovisual i am-
pliar l’horitzó d’experiències i coneixements més enllà de la simple experiencia 
estètica per obrir tot un ventall de possibilitats a nivell educatiu.
 
Durant el curs 2020-21, per a la 7a edició del projecte AMiC (Art, Mestres i Crea-
ció), hem volgut respondre a la situació en què ens hem trobat, que ens ha estat 
sobrevinguda i a la qual ens hi volem sobreposar. EL context de COVID19 ens ha 
portat a adonar-nos de la nostra fragilitat com a societat, i per altra de la nostra 
resiliència per fer front en comunitat i individualment als nous reptes que ens sor-
prenen. Si el confinament fa que unes persones ens aïllem de les altres, l’art ha 
de suposar el camí invers de reconnectar-nos entre nosaltres, a nivell simbòlic, 
creatiu, comunicatiu o emocional. L’art té una capacitat immensa d’apropar reali-
tats llunyanes i de transformar-les per dotar-les d’un sentit comunitari. En aquest 
curs treballarem, doncs, per reconnectar-nos en múltiples sentits i dimensions 
creatives
El tema triat enguany, doncs ha estat és “Connexions”, ja que estem fetes i fets 
d’aquestes. El món és un feix de relacions, de connexions: uns fenòmens es 
connecten amb uns altres, unes persones amb d’altres properes o llunyanes, uns 
entorns naturals amb els seus habitants i els seus cicles de l’aigua i de les esta-
cions, uns usuaris de xarxes socials amb altres usuaris a l’altra banda del globus 
terraqui. Així que, durant el curs 20-21, hem volgut donar valor al concepte de « 
connexions », especialment en un temps que ens ha tocat viure en què han sorgit 
noves formes de connectar-nos (o desconnectar-nos) i de relacionar-nos per fer 
front a diverses crisis actuals (des del Covid19 fins a la crisi climàtica) i en que 
sovint, massa sovint, ens hem trobat aïllades i aïllats, o rebent recolzament dels 
altres, fruit d’aquestes noves situacions sorgides en el segle 21. Això ens ha obli-
gat a repensar-nos i, a repensar, també, en com ens connectem o reconnectem 
entre nosaltres i amb el món que ens envolta.
 
Des del projecte AMiC creiem que és una oportunitat per explorar noves 
vies d’accés a l’art i al pensament, a les formes de relació i a la indagació i 
creació. Per aquest motiu hem cercat un tema que permet introduir formes d’art 
relacionals i que puguin tenir un component digital i en relació creativa 
amb les realitats analògiques. Formes d’art que permetin trobar connexi-
ons desconegudes entre fenòmens i desarticular algunes altres relacions 
per re-articular-ne d’altres, sigui en mons virtuals o en els nostres entorns 
físics i socials més propers, entre coses, si, però també entre persones. 
Una proposta que esperem hagi permés a persones petites i grans acostar-se a 
aquest entramat de relacions, de connexions, tan físiques com conceptuals i de 
mons virtuals i físics, imaginaris o reals. Connexions que, també esperem, ha-
gin obert portes i finestres per descobrir nous entramats de relacions i per 
a crear-ne de nous gràcies a allò que les i els participants aportin durant el 
procés creatiu i investigador.
 

Coordinació de: Roser Oduber i Gabriel Lemkow, membres de la Taula de les Arts Visuals de la 
Catalunya Central (TAV-CC).
Fotografies cedides pels Centres Escolars
Maquetació:  www.trasgrafica.net
Disseny basat en la imatge gràfica d’Irma Marco de l’exposició virtual www.irmamarco.com
© Programa AMiC 2021
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SeSSionS FormativeS

El món és un feix de relacions, de connexions: uns fe-
nòmens es connecten amb uns altres, unes persones 
amb d’altres properes o llunyanes, uns entorns natu-
rals amb els seus habitants i els seus cicles de l’aigua 
i de les estacions, uns usuaris de xarxes socials amb 
altres usuaris a l’altra banda del globus terraqui.
Enguany la TAV-CC ens repta a crear, investigar, 
imaginar, composar… a partir de la paraula Conne-
xions. Durant el curs 2020-2021, volem donar valor 
a aquest concepte. Ens ha tocat viure en uns temps 
en què han sorgit noves formes de connectar-nos (o 
de desconnectar-nos) i de relacionar-nos per fer front 
a diverses crisis actuals (des del Covid19 fins a la 
crisi climàtica). Sovint, massa sovint, ens hem trobat 
aïllades i aïllats o rebent recolzament dels altres, fruit 
d’aquestes noves situacions sorgides al segle XXI. 
Això ens ha obligat a repensar-nos i a repensar tam-
bé, com ens connectem o re connectem entre nosal-
tres i amb el món que ens envolta.

AMB IRMA MARCO I GABRIEL LEMKOW

CENTRES PARTICIPANTS
CONNEXIONS



ESCOLA BAGES
manresa - responsables: Claustre de mestres

Cursos: els alumnes d’educació infantil i primària.

El projecte que hem elaborat a l’Escola Bages ve ori-
ginat a partir dels cinquantè aniversari de la creació 
de l’escola. 

Hem enllaçat, a través de la vessant artística, el pas-
sat, present i futur del nostre centre. Després d’una 
primera conversa amb l’alumnat, hem agrupat els 
seus interessos en quatre grans blocs: infraestructu-
ra, personal, identitat i activitats.

Cada cicle ha aprofundit en un bloc, i ha plasmat el 
seu treball a través dels passadissos de l’escola. No 
obstant això la història l’hem treballat des de totes les 
vessants. 

Per unir aquests blocs s’ha utilitzat la línia del temps. 
Aquesta connecta de la mateixa manera els esde-
veniments succeïts durant aquests 50 anys, com les 
elaboracions de tot l’alumnat. 

El producte final ha estat la construcció d’aquesta lí-
nia del temps que ens projecta per tots els espais del 
centre on s’hi van exposant tots els treballs creats per 
l’alumnat de forma cronològica. 

El procés d’elaboració del projecte ha estat molt enri-
quidor, ja que ens ha donat peu a treballar altres as-
pectes que han anat sorgint, així com l’intercanvi Inter 
generacional i el sentiment de pertinença.

50 ANYS ESCOLA BAGES
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INSTITUT BAGES SUD
Castellbell i el vilar - Cursos: 1r a, B i C de l’eSo

responsable: Glòria Fargas

MÉS ENLLÀ DEL COLOR

És especialment important el paper del color en el 
camp de l’art. Durant el segon trimestre, l’alumnat de 
primer d’ESO, a les hores d’Educació Visual i Plàsti-
ca ha estat investigant sobre aquest tema. Hem par-
lat dels colors llum i dels colors pigment, de l’anàlisi 
en les ordenacions cromàtiques, de l’expressivitat 
del color, i també han visualitzat alguns capítols del 
programa de TV3 “Colors en sèrie”. En tota aquesta 
cerca, s’han adonat de les múltiples connexions que 
podem trobar en un sol color. Va ser tota una desco-
berta. 
El projecte final va esdevenir una representació d’ide-
es, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació, a partir 
del dibuix de la silueta d’una persona. Aquesta idea 
va sorgir d’una reflexió a l’aula, en la que vam veure 
que el nostre cos també és ple de connexions. I vam 
voler lligar-ho tot de manera ben original. L’alumnat 
es va apropiar de diferents espais de l’institut, i va 
utilitzar materials diversos per representar tot allò in-
vestigat. Banderes, logotips, animals, flors, senyals. 
Un munt de conceptes representats d’una manera 
ben artística.
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El projecte Art AMiC a l’INS Cardener ha apropat a 
l’alumnat de 4t d’ESO com l’art contemporani explo-
ra i reflexiona críticament sobre el nostre entorn. El 
projecte Connexions ens ha obert possibilitats crea-
tives per a relacionar-nos entre nosaltres, reflexionar 
i expressar les nostres idees sobre el món que ens 
envolta.
Des de l’optativa d’art hem explorat el concepte con-
nexions. Hem observant les xarxes socials i internet, 
i el paper que juguen les imatges a l’hora de rela-
cionar-nos i definir-nos. Hem experimentat múltiples 
possibilitats creatives connectant paraules i imatges, 
productes de la cultura popular i obres exposades a 
museus, creant imatges i apropiant-nos de creacions 
d’altres. Aquestes experimentacions han ajudat a do-
nar forma al projecte Connexions de l’art i el territori. 
Tot l’alumnat de 4t d’ESO ha entrat en contacte amb 
l’art contemporani, ha experimentat amb estratègies 
artístiques i ha creat les seves pròpies obres.
El treball per projectes és una de les ecologies 
d’aprenentatge habituals al SINS Cardener. En perío-
des de cinc setmanes els alumnes treballen en grups 
d’iguals tot seguint el fil d’una situació problema, un 
marc de recerca per aprendre i una proposta de crea-
ció en grup. Un equip de cinc docents hem dinamitzat 
la proposta en quatre aules amb sis grups de treball 
a cada una.

Hem iniciat el projecte cercant connexions entre pro-
ductes artístics, cartells, vídeos musicals o fotografies 
de notícies ben diferents. Així enfoquem la compren-
sió de l’art des d’una perspectiva que no rebutgi la 
complexitat i obri les oportunitats que ens brinden les 
imatges per a reflexionar i expressar-nos. L’activitat 
de relacionar diversitat d’imatges han permès als 
grups trobar arguments per unir-les en un relat comú 
sovint que mostren conflictes de la nostra relació amb 
l’entorn i la societat com els estereotips de gènere, el 
racisme i els conflictes migratoris, l’afectació de l’ac-
ció humana a la naturalesa o la necessitat de cura i 
respecte del nostre entorn. A partir d’un primer con-
tacte amb les imatges cada grup ha recercat sobre 
els contextos històrics, socials i artístics en que s’han 
creat cada una de les imatges. Així han pogut explo-
rar els significats culturals de les imatges i aprofundir 

com l’art contemporani elabora estratègies de reflexió 
crítica i vinculació de la cultura i les persones a l’en-
torn. Cada grup de treball ha pogut triar artistes dife-
rents per conèixer com fan el seu art i s’han explicat 
els uns als altres allò que han après de cada artista i 
les seves obres.
Durant el projecte hem explorat els nostres entorns 
més propers realitzat diferents sortides i dibuixant 
records sobre mapes. Durant les cinc setmanes del 
projecte hem sortit de l’institut en diferents ocasions 
per a cercar, recol·lectar i experimentar amb objectes, 
llocs, textos i imatges.

INSTITUT CARDENER
Sant Joan de vilatorrada - Curs: 4t d’eSo - responsable: marc rodríguez Porcell

CONNEXIONS DE L’ART I EL TERRITORI.

El procés de treball d’aquest projecte ha seguit tres mo-
ments:
• Un primer de contacte i comprensió sobre obres d’art 

contemporani i productes de la cultura visual,
• Un segon de vinculació amb l’entorn per mitjà d’activi-

tats sobre mapes i sortides
• Un tercer de creació d’una obra d’art col·laborativa.

A cada una de les sortides anàvem preparats amb 
materials i eines per a escriure, dibuixar, fotografiar o 
gravar diferents aspectes proposats. Cada grup s’or-
ganitzava per enfocar les seves exploracions però 
també tenien oportunitat d’experimentar de manera 
individual. Un llistat de propostes creatives guiaven 
les possibles accions a realitzar a cada sortida com 
fotografiar un lloc on estar sol o on col·locar una obra 
d’art, dibuixar una idea imaginativa assegut en algun 
lloc del recorregut o el paisatge que tens davant tal i 
com serà d’aquí a cinquanta anys, escriure amb sten-
cil i farina una paraula per a un lloc o gravar la conver-
sa que teniu amb els companys.

Els grups de treball han realitzat una sèrie d’imatges 
artístiques per a concloure el projecte. Cada grup ha 
definit un fil conductor o motiu de reflexió a tractar a 
les seves imatges. A partir d’aquest fil conductor cada 
persona del grup ha proposat una imatge inicial sobre 
la que la resta de companys hi intervé afegint i mo-
dificant elements: afegint un element visual, incorpo-
rant un text, integrant els diferents elements incorpo-
rats a la imatge inicial amb tècniques de tractament i 
edició d’imatge o textures i colors. El resultat final de 
cada grup és un conjunt de quatre imatges on tots els 
membres del grup han participat de la seva creació. El 
procés creatiu de cada grup ha estat molt obert, han 
incorporat tècniques de creació visual analògiques i di-
gitals molt diverses així com idees poètiques, expres-
sives i crítiques de diferents tipus. Hi ha hagut grups 
que han dialogat amb obres d’artistes contemporanis, 
altres que han partit de les imatges que ells mateixos 
han creat a les sortides d’entorn però també hi ha qui 
ha incorporat recursos propis de les xarxes virtuals tant 
habituals en el nostre dia a dia. El conjunt final és el 
resultat d’una gran capacitat de col·laboració, creació i 
expressió d’imaginació.
Esperem que gaudiu de les nostres creacions tant com 
nosaltres ho hem fet al realitzar-les.



CONSTRUÏM MASIES AMB CAIXES I ENS POSEM A DINS

Volem connectar-nos amb el nostre entorn proper i 
aquest curs tota l’escola vol fer-ho al Camí de Na-
tura Florenci Codina. Aquest camí ens agrada molt 
poder-hi anar i li tenim molta estima.

Els nens i nenes de P3 han conegut el Mas Sant Joan 
que està al començament del camí. També han fet 
alguna excursió al llarg del camí. 

Els nens i nenes de P4 hem fet el recorregut de tot 
el camí i ens hem centrat en la fita número 9 que és 
el bosc de Ribera. Hem descobert la fauna i la flora 
d’aquest indret: romaní,pollancres,el conill de bosc, el 
ratolí, l’eriçó,...Hem triat i dibuixat el que ens ha cridat 
més l’atenció de tot el que hem descobert. 

Els nens i nenes de P5 han après moltes coses sobre 
les barraques de vinya: com es construeixen, per a 
que servien,...També han recollit elements naturals i 
han fet una placa de fang.

A tots i totes ens ha agradat molt poder-nos connectar 
en aquest indret del nostre entorn proper i poder sen-
tir tot el què ens aporta a través dels nostres sentits. 
Mai ens cansem d’anar-hi i sempre volem repetir.
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Sant Joan de vilatorrada - responsable: anna Sala
Cursos: P3, P4 i P5

CONNECTEM AMB EL CAMÍ DE NATURA.

ESCOLA COLLBAIX

ANEM D’EXCURSIÓ AL MAS LLOBET

Fem la nostra primera excursió al Mas Llobet, primer mirem 
el recorregut que farem a l’ordinador. Quan arribem ens fi-
xem molt bé en tots els detalls, amb la porta de fusta, amb 
les pedres de les parets, les finestres petites, la xemeneia, la 
gatera...I després juguem amb les fulles, que divertit!
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1

 ESCOLA JERONI DE MORAGAS
Santpedor - responsable: aida Cantero martínez

Cursos: eSo adaptat (10 alumnes)

COM EM RELACIONO AMB EL MÓN?

Iniciem el projecte presentant un PowerPoint amb 
obres d’art de diferents artistes. Observem i reflexi-
onem amb tot el grup. Coneixem nous artistes, nous 
estils i noves obres. Relacionem les obres amb allò 
que ens fa sentir i amb les connexions o desconne-
xions que puguem trobar: records, llocs coneguts, 
persones properes.

2Creem una obra d’art connectant dibuixos individu-
als dels alumnes i treballant en grup, per estimular la 
creativitat, fomentar la participació i la relació entre 
ells:

Explicació de la dinàmica de grup:
Individualment, cada alumne dibuixa dos ulls, 
una boca, un nas i dues mans. Es retallen tots els 
complements i es reserven.
Els alumnes es posen en grups de tres i se’ls re-
parteix els complements (ulls, nassos, boques i 
mans) en compte de que ningú tingui el material 
que ell mateix ha creat.
Seguidament se’ls presenta l’obra que hauran 
de recrear, en aquest cas, la Gioconda. Cada 
grup, haurà d’utilitzar el material que té, posar-se 
d’acord i acabar l’obra lliurement.

Un cop acabades les obres, les exposem i obser-
vem. Creem un debat sobre la riquesa de la varietat 
i de la co-creació, de la relació entre nosaltres, del 
que ens connecta...

Les observem i reflexionem conjuntament sobre què 
ens transmeten, les formes, les expressions, els 
colors...Acabem fent un debat sobre la importància 
dels colors i de la barreja entre ells, de com es con-
necten per fer aparèixer nous colors.

3En les següents sessions realitzem diverses activi-
tats, sobretot manipulatives, sobre la teoria dels co-
lors i les seves barreges.

També observem diferents obres d’art i la importàn-
cia que tenen els colors a l’hora de connectar-nos 
amb l’art. Quin estat d’ànim o emoció ens transmet, 
com ens fan sentir, què devia sentir l’artista, quina és 
la relació que l’artista té amb el món, etc.

4A partir de la pregunta: Com em relaciono amb el 
món? Cada alumne haurà de fer una obra fixant-se 
en utilitzar aquells colors que més puguin represen-
tar el que vol transmetre. En la primera sessió ca-
dascú reflexiona sobre la seva manera de ser i de 
relacionar-se, depenent del context, de la situació, 
de la companyia…
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INSTITUT MANRESA SIS
manresa - Cursos: 1r i 4rt d’eSo

responsables: maria Santamaria i edurne Pita

APERITIUS VINCULANTS

La proposta d’enguay del projecte d’Art AMiC de treballar les “connexi-
ons” com a tema inspirador, l’hem portat a les aules de dos nivells de 
l’ESO de l’institut Manresa Sis (1er i 4rt), a través dels Experiencials 
d’Art: propostes pràctiques per entrar en contacte directe i poder ex-
perimentar amb l’àmbit artístic, amb cadascun dels 3 grups de cada 
nivell, i que s’estenen al llarg de 4 setmanes en una franja de classe 
de dues hores per setmana.

La primera promoció d’aquest institut que ara tanca 
un cicle (4rt de l’ESO), i l’última en arribar, que n’obre 
un de nou (1er de l’ESO), són amb qui hem anat fent 
tastets de propostes diverses, esboçant un mapa de 
connexions des de diversos nivells de la realitat: allò 
que els connecta amb el món i allò que no; les facili-
tats i dificultats de trobar eines que els ajuden a con-
nectar amb el seu món social; aconseguir representar 
de quina manera connecten amb sí mateix@s; i, per 
últim, obrir la dimensió intergrupal per tastar maneres 
de connectar sense trobar-se físicament.

Perquè 1er i 4art de l’ESO?
Atenent l’estrany context atomitzador i segregat 
d’aquest curs, en què hem viscut la dificultat de troba-
da entre grups i nivells diversos de l’institut, fruit de les 
restriccions i normatives sanitàries, i la coincidència 
amb què en el nostre “jove” centre amb aquest curs 
tanquem i celebrem un primer cicle de vida (doncs fa 
quatre anys que existeix aquest projecte pedagògic i 
de nova creació), la proposta de fer de les connexions 
un motor i un eix per recórrer artísticament, esdevé 
un motiu potent per buscar maneres creatives de vin-
cular dues promocions significatives i estirar de fils 
artístics perquè es relacionin com “cap i cua” del cos 
humà del centre. 

L’Autoretrat com a tema d’autoafirmació, d’acceptar 
el que jo sóc i no sóc, el que sento i el que veig, el 
que dono i rebo, el que visc i deixo de viure, el que 
connecto i desconnecto. Amb l’exploració de creació 
tècnica de gravat, aquarel·la, i deconstrucció de la 
mateixa imatge ens apropem a altres realitats visuals 
que defineix i facilita a que s’apropin al seu món intern 
complexe.

Així, hem vist que hem anat oferint tastets creatius amb intenció de vin-
cular-nos, tant com a professores que hem connectat i après possibles 
camins de treball conjunt, també com a nivells situats als inicis i finals 
d’un cicle de vida i aprenentatges i, fins i tot, com a grups per trobar en 
les manifestacions artístiques una possible eina transformadora i de rela-
ció i comunicació incontrolable, per, al cap i a la fi, promoure i fer realitat 
espais de relació i vida amb el món social, relacional i personal intrans-
ferible seguint la direcció cap allà on les persones consciencientment 
obrim portes i finestres de mirades crítiques i connectades creativament.
La mirada creativa allibera la ment de prejudicis, s’acostuma a viure 
l’aquí i l’ara, a sentir, a notar, a connectar, amb l’essència del que “jo 
sóc”, i a desconnectar amb allò que és per ser imposat. L’art amb sí és 
connexió.

Els surrealistes cadàvers exquisits han arribat com un 
regal impulsor del gust per l’espontaneïtat i la fluïdesa 
de les línies que, al ritme de cadascú, han aparegut 
amb col·laboracions entre alumnat que no es coneix i 
que s’anima a jugar amb aquesta pràctica sorprenent 
i connectada a l’inconscient col·lectiu i l’atzar amb tot 
el seu ventall de possibilitats.
*I aquí les dels “cadàvers exquisits”

El collage ha sigut un mitjà analògic i virtual per a 
recordar com van arribar a l‘institut i representar-s’hi, 
remirar-se i mostrar-se amb perspectiva, així com per 
tocar imatges diverses i crear noves possibilitats i sig-
nificats: crear mons i històries viscudes. 

Accions com recol·lectar imatges, inspirades en l’ar-
tista Isabel Banal, han apropat l’alumnat a un camp 
conceptual i reflexiu generant “llibrets recol·lectats”. 
Després unes mirades han descobert l’objecte artís-
tic creat tot exposant la seva interpretació personal i 
donant sentit a allò que ja és, tot fent-ne debat i enre-
gistraments visuals. 
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INSTITUT ESCOLA  POMPEU FABRA
el Pont de vilomara- Cursos: P5 a, 1r i 2n d’eSo

responsables: eva Cardona i Laia González

CONNEXIONS

Després de la conversa inicial sorgeixen tres tipus de 
connexions: amb la natura, amb els amics i amb els 
mòbils, tauletes, cònsoles… Al llarg del projecte s’han 
realitzat diferents activitats en torn a les connexions 
amb la natura i amb el grup-classe. Hem presentat 
3 Artistes Contemporanis: Agustin Ibarrola (El bosc 
d’oma), Fina Miralles (Relacions), Ana Mendieta (Si-
luetas i Illa) Hem dibuixat les connexions a l’inici i al 
final del projecte. Hem fet una dinàmica de cohesió 
de grup: la troca de llana. Hem fet mandales dibui-
xant a la sorra del pati, o amb materials recollits en 
les sortides d’entorn. En les sortides, els infants han 
captat moments amb la càmera fotogràfica de l’aula. 
Per tant, hem realitzat un treball fotogràfic, el qual és 
el resultat final del projecte. Exposat al centre amb 
les imatges seleccionades per l’alumnat. Han escrit 
uns títols per cada foto, tot practicant escriptura na-
tural. I hem preparat un cartell que hem fet servir per 
convidar a cada grup aula de l’Institut Escola a visitar 
l’exposició. També s’ha convidat a les famílies dels 
alumnes fotògrafs a visitar-la dos dies concrets. Cal 
dir que ha tingut molt bona acollida.

Valoro molt positivament el projecte, els infants ho han 
gaudit molt, han estat ells els que han decidit cap on 
anava el projecte. S’han entusiasmat fent fotografies 
i vídeos. Tots han pogut participar en algun moment 
de les sortides captant moments. Ha estat un gran 
repte, aprendre a fer fotografies i triar les imatges per 
realitzar una exposició al centre. 

El projecte a la comunitat 
dels petits

Els tres objectius principals d’aquest projecte han estat:
• Apropar l’art contemporani als infants, utilitzant estra-

tègies per escoltar, mirar i llegir les imatges o obres 
d’art.

• Treballar les connexions en el grup classe i la cohesió 
d’aquest.

• Aprendre a utilitzar la càmera fotogràfica com a recurs 
gràfic per recollir i comunicar.

Hem treballat el projecte “connexions” amb l’alumnat més petit i el més 
gran del centre.

En ambdós casos hem començat establint un diàleg a partir de les 
preguntes Què són les connexions? i Com connectes amb el món? A 
continuació hem reflexionat sobre la funció connectora de l’art expo-
sant referents d’artistes contemporanis i, a partir d’aquí, els processos 
s’han començat a diversificar en funció de les necessitats i interessos 
que ha mostrat el propi alumnat.

El projecte a la comunitat 
dels més grans

A la comunitat de més grans les sessions d’apropa-
ment a l’Art Contemporani han desencadenat una pe-
tita explosió d’inspiració. Bona part de l’alumnat ha 
començat a tenir idees diverses i originals que poc a 
poc han anat esdevenint projectes.
No tan ràpid ha sigut el desenvolupament d’aquests 
projectes que sovint s’han vist frenats per les dificul-
tats del treball en grup, també les del treball individu-
al, les pròpies de qualsevol procés creatiu i alguna 
crisis existencial…
A vegades les obres resultants no han estat a l’alçada 
de la idea original, altres vegades i contra tot pronòs-
tic els resultats obtinguts han superat les expectatives 
però, en tots els casos, hi ha hagut un aprenentatge 
i una experiència valuosos sobre els PROCESSOS 
ARTÍSTICS.

La gran majoria de projectes sorgits han tingut com 
objectiu principal valorar i enfortir les connexions 
entre el propi alumnat. Per exemple l’obra “Xarxes”, 
“Mirades embolicades” o la “Gimcana Colaborativa” 
que s’han centrat en les relacions internes dels propis 
grups.
Han sorgit d’altres l’objectiu dels quals ha sigut bur-
lar els obstacles de la pandèmia, com “Connexions 
Anònimes” una idea que es val de globus farcits de 
dibuixos i escrits per construir vincles entre diferents 
bombolles.
També hi ha hagut qui ha volgut mirar enfora com la 
Martina amb la seva obra “Mirades” o l’Eva, la Sió i 
l’Eric amb el seu “HomeNatura”.
Fins i tot hi ha hagut qui no ha posat el focus en les 
connexions sinó en les “Desconnexions” com es pot 
veure en l’audiovisual de la Laima.

Els resultats finals han estat molt variats: una exposició fotogràfica, 
accions artístiques, produccions audiovisuals i multimèdia… Però sor-
prenentment tots els projectes sorgits giren al voltant de les connexions 
dins el propi entorn, anant des de les interrelacions en el grup classe 
fins a les relacions amb l’espai geogràfic que ocupem.

Així doncs, la producció del centre ha nascut i crescut com un petit ar-
bre, partint d’un tronc comú i a poc a poc ramificant-nos, creuant-nos, 
entrellaçant-nos però sense allunyar-nos gaire els uns dels altres.
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INSTITUT QUERCUS
Sant Joan de vilatorrada - Cursos: 1eSoa, 1eSoB, 1eSoC, 1eSoD

responsables: montse Farràs

Q-nectem

Des de l’àrea de Visual i Plàstica de l’Institut Quer-
cus de Sant Joan de Vilatorrada, els alumnes de 1r 
d’ESO (A,B,C,D) han participat en el projecte AMiC 
2021 “Connexions” .
Sota el títol genèric “Q-nectem” vinculem els projec-
tes artístics grupals al nostre centre Quercus.
Les propostes que s’han dut a terme estan relacio-
nades amb treballar els comportaments artístics con-
temporanis. S’han pogut portar a la pràctica diferents 
formats com instal.lació artística, vídeo, acció artísti-
ca, intervenciond efímeres, stopmotion, fotografia…

1r d’ESO D
El alumnes han treballat la connexió amb ells matei-
xos creant d’una instal.lació centre de l’ “Espai chill-
out “ per a l’alumnat, un joc en xarxa . La silueta com 
a idea de connexió es pot veure en l’acció artística 
“Pluja”, regar persones per veure’n la seva silueta da-
munt la terra.

1r d’ESO C
El grup ha realitzat projectes sobre el propi cos: el tac-
te, siluetes, la necessitat de “L’abraçada”( vídeo amb 
ombres xineses) en el temps de pandèmia; “Mans” 
com a connexió amb els altres i “Les mans amb pa-
raules” ( fotografia). Han entès connexió com vincle 
amb els altres realitzant una acció artística “Fils” amb 
fils de colors a la zona d’esbarjo de l’institut.

1r d’ESO B
El alumnes han treballat la connexió amb la natura, 
realitzant una sortida a l’entorn del municipi fent dife-
rents intervencions efímeres amb elements naturals. 
Les formes representades han estat diverses: espi-
rals, símbols,empremtes, nius…

1r d’ESO A
El grup ha fet els treballs sobre les xarxes socials ela-
borant un video. Un altre grup, ha realitzat un joc amb 
imatges, un puzzle per mostrar com poder connec-
tar-se gràcies al joc. Connectar-se mentre es va en 
bicicleta i elaborant un video sobre el recorregut és 
l’última proposta.
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COL·LEGI SANT JOSEP
Santpedor - responsables: núria terré i ester Pérez

Cursos: Cicle Superior de Primària (56 alumnes)

CONNEXIONS

Connexions, és el tema d’enguany del Projecte ArtAmic. El Col·legi Sant Josep de Navàs 
hi ha participat per 3r any consecutiu. La realització d’aquest projecte ha significat pels 
alumnes un abans i un després, que ha implicat un viatge intern, de descoberta d’un ma-
teix i de l’entorn a  tots els nivells. Un viatge que ens ha fet sentir, emocionar, recordar i 
sobretot connectar. La família, els amics, les emocions, la natura, el Covid-19, entre altres, 
ens uneixen a tots creant una gran xarxa que avui és la nostra comunitat. Totes aquestes 
experiències sentides i viscudes al llarg d’aquest any han estat recopilades en el nostre 
Gran Llibre de les Connexions, on a cada pàgina podeu trobar-hi una part de cada un de 
nosaltres, que fa que avui siguem el que som i que ens empeny a què demà siguem una 
millor versió de nosaltres mateixos. Una manera d’expressar- nos a través d’un art dife-
rent, que ha fluït del nostre interior i que no calen paraules per sentir-lo.  
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La paraula connexió té un ventall ampli de significats, 
tot i que els infants estan acostumats a relacionar-la 
amb tecnologia i pantalles. Per obrir la mirada, pre-
sentem als grups alguns artistes que també han fet 
connexions amb objectes quotidians i que ens fan 
connectar amb altres objectes, idees i contextos.

A l’aula de Minis realitzem un treball inspirat en la 
col·lecció “Objectes trobats” de l’Àngel Ferrant. Pe-
tites escultures realitzades amb materials trobats als 
seus passeigs per les platges de Galicia. Un univers 
ple d’evocacions, fruit de la fusió de gestos d’infància 
i l’impuls creatiu. 

Així, a partir de la visualització de les obres de l’artis-
ta, es genera una conversa sobre les formes i els ob-
jectes utilitzats, i la possibilitat de trobar uns objectes 
o altres a l’entorn de l’escola. Aquesta connexió amb 
l’entorn condueix a una sortida al bosc per tal de reco-
llir objectes interessants: closques de cargol, pinyes 
rosegades, pedres grans i petites… Un cop a l’aula 
es fa una observació dels diferents objectes recollits 
i de les seves característiques. I, finalment, cadascú 
realitza la seva escultura amb fang i els objectes amb 
els que cadascú connecta: ”Les pinyes són les cames 
perquè tenen pèls” (Títol: l’elefant). “El pal és el peu i 
la closca és la closca” (Títol: El cargol). “Jo poso els 
glans aquí perquè són com els ulls” (Títol: el lleó).

ESCOLA DE RELLINARS
rellinars - responsables: vanessa real i Laura irigoin, marta Guzmán i Cristina abardía.

Cursos: minis (1-3 anys), Petis 1 i 2 (3 a 5 anys)

COM ENS CONNECTEM AL MÓN?

A la classe de Petits 1, iniciem el projecte presen-
tant al grup alguns artistes (Joan Brossa i Chema 
Madoz) que fan connexions amb objectes propers 
del nostre context, objectes quotidians, que tenim a 
la vora. Objectes que ens fan connectar amb altres 
objectes, idees o contextos. Objectes que ens fan 
connectar amb el món que ens envolta.
Tot sovint, quan sortim a caminar, veiem que hi ha 
molta brossa i objectes que no haurien de ser, al 
bosc: plàstics, cigarretes, caques de gos, ampolles 
de plàstic… Recollim alguns d’aquests objectes per 
després parlar-ne a la classe i poder establir connexi-
ons amb tot el que hem trobat.
En una de les nostres passejades, un infant troba 
una altra brutícia i proposa, tot jugant, de plantar-la 
al bosc. Què passaria si plantéssim una brutícia, 
quin tipus d’arbre creixeria?
A partir d’aquí, juguem a imaginar quins arbres ens 
agradaria trobar al bosc. Arbres impossibles, que ens 
fan volar la imaginació. Arbres amb fruits com ara 
ratpenats, llaminadures, ulls, mascaretes, sabates, 
truites de patata, culleres… Els dibuixem partint de 
fotografies d’arbres propers a l’escola.

Petits 2 va treballar el concepte de l’objecte i les 
connexions de diverses maneres. Després de conèi-
xer als artistes Chema Madoz i Joan Brossa, van ex-
plorar les connexions d’objectes portats de casa, amb 
altres idees, sentiments i emocions. Després van triar 
un objecte de l’aula i van generar un recull de idees, 
mitjançant l’observació de les diferents característi-
ques, pensant en la seva utilitat i que ens inspira. Fi-
nalment, es planteja la proposta “si jo planto…”, per tal 
de treballar la seva imaginació tot connectant amb el 
bosc, i amb els objectes trobats al bosc que no hauri-
en d’estar-hi (brutícia). Prenen consciència d’estimar 
el nostre entorn.

Per finalitzar el projecte, les aules de Petits compartei-
xen amb els Minis les seves reflexions sobre la brutí-
cia trobada al bosc. I decidim de fer una exposició al 
bosc prop de l’escola. Les classes de Petits realitzen 
cartells denuncia sobre la brutícia i de cura de l’entorn, 
i un mural amb les cares enfadades dels infants per 
mostrar què no els agrada que el bosc estigui brut. Al 
bosc, cada aula crea els seus arbres imaginats: Arbres 
d’ulls què vigilen que ningú embruti el bosc, arbres de 
brutícia, arbres de les escultures...Volem explicar a tot-
hom què pensem que ens fa connectar amb la natura, i 
allò que no ens fa connectar gens, com ara les bruticies 
i les caques de gos.
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Una paraula que es projecta abastant tot, en totes les 
dimensions, de dins cap a fora, de fora cap endins. 
D’un mateix amb si, amb l’altre, amb la natura, amb 
la vida. Un significat que sembla no tingui límits però 
que ens limita quan no hi és.

Una combinació de deu lletres que, fins i tot, els més 
petits de l’escola ressonen amb la unió dels seus sons 
i poden completar-la encadenant sentiments, formes i 
camins. Cinquanta infants de totes les comunitats de 
la nostra escola reunits amb un nou objectiu, inter-
canviant idees, imatges, records, experiències, sen-
sacions..., que han anat donant visibilitat a la nostra 
xarxa de relacions extenses i íntimes, enllaçant punts 
de trobada amb signes i codis de diferents llenguat-
ges de l’art contemporani, per expressar el que pen-
sen, el que senten i el que somien quan el so impac-
tant de CONNEXIONS s’entreteixeix amb les seves, 
les nostres, sinapsis.

Hem viscut el procés des de l’enorme vastedat del 
terme, començant amb una gran trobada envoltats 
d’arbres, riera, ocells i cel, on tothom va expressar 
què li venia en sentir “connexions”. Més de dues pà-
gines d’idees evocades, que els més grans van orga-
nitzar en les categories de símbols, natura, aparells i 
contacte. Una extensa relació de amb qui, amb què i 
com connectar. 

Com a mestres, vam optar per deixar camp obert a la 
lliure expressió creativa i personal, recolzant amb ma-
terials, espais, enregistraments i facilitant l’apropa-
ment a l’art contemporani des de diferents vessants 
artístiques a través d’exposicions i tallers relacionats 
amb la pintura, el teatre, el teatre musical i la dansa, 
impartits per artistes de cada disciplina. 

Tot es va anar teixint amb un ritme orgànic, lent i con-
tinu, viatjant de les imatges internes a les formes ex-
teriors i viceversa. Uns de forma individual, d’altres 
compartint projecte, sumant-hi pintura, dibuix, teatre, 
dansa, música, videocreacions, escultures humanes, 
explosions de colors, blanc i negre, mides grans i mi-
des petites, diàlegs, monòlegs i silencis, tacte, con-
tacte, mirades, abraçades i molta escolta.

Aquest projecte ens ha portat a crear i recrear. Ha re-
corregut ponts entre la immediatesa i l’etern. Ha obert 
noves finestres cap el món i cap a nosaltres mateixos. 
Ens ha reconnectat amb la sensibilitat i la força. I ens 
ha apropat als altres.

ESCOLA VALL DE NÉSPOLA
 mura - Cursos: Petits, mitjans i Grans 

responsables: eva de las Heras, Gisel·la Sanz, Pilar Gutiérrez, Carme Carrizosa 

CONNEXIONS
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artista, investigadora i docent
IRMA MARCO

Irma Marco (València, 1981) és artista, investigado-
ra i docent. Llicenciada i màster en Belles arts per la 
UPV, actualment realitza el seu doctorat en Estudis 
Avançats en Produccions Artístiques en la Universi-
tat de Barcelona. El seu treball relaciona continguts 
existents amb uns altres de nova creació. Confia en 
l’apropiacionisme, la col·laboració i l’intercanvi com a 
estratègies que obren espais de possibilitat. Treba-
lla des d’una perspectiva site-specific amb diferents 
formats, i actualment investiga les problemàtiques 
derivades de viure en una societat hiperconnectada 
i basada en Internet. Ha exposat i intervingut en el 
centres d’art i festivals a nivell internacional. Ha parti-
cipat en diversos programes d’art i educació com Cre-
adors en Residència (Barcelona 2020), Zona Intrusa 
(Mataró, 2019), o Bòlit Mentor (Girona 2018). També 
es dedica a la docència independent en col·laboració 
amb entitats com el MACBA o Trànsit Projectes, i en 
centres universitaris com Escola Massana o UOC en-
tre altres.

https://www.instagram.com/irma.marco/
https://www.irmamarco.com/
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Institut Escola Pompeu Fabra

Col·legi Sant Josep

Escola Vall de Néspola 

Institut Quercus

Escola Rellinars

Escola Bages

Institut Cardener

Escola Jeroni de Moragas

Institut Bages Sud

Escola Collbaix

Institut Manresa Sishttps://artamic.hotglue.me/

Clica per veure la nostra exposició: Clica per veure la nostra exposició:

https://artamic.hotglue.me/ie_pompeu_fabra
https://artamic.hotglue.me/collegi-sant-josep
https://artamic.hotglue.me/escola_vall_de_nespola/
https://artamic.hotglue.me/institut_quercus/
https://artamic.hotglue.me/escola_de_rellinats/
http://https://artamic.hotglue.me/escola-bages
http://https://artamic.hotglue.me
https://artamic.hotglue.me/institut_cardener
https://artamic.hotglue.me/jeroni_de_moragas/
https://artamic.hotglue.me/institut_bages_sud/
https://artamic.hotglue.me/escola-collbaix
https://artamic.hotglue.me/institut_manresa_sis/
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