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Centre d’Art Contemporani LA SALA 

JO EM REBEL·LO. Visita comentada a la mostra 
 
“Jo em rebel·lo” és una mostra col·lectiva produïda per la 
Fundació Palau que sorgeix de la necessitat de 
reflexionar sobre el moment actual de crisi i canvi de 
paradigmes, un temps de convulsió i lluita però també 
d’alternatives. La mostra, pensada i coordinada per 
l’escriptor Martí Sales i pel director de la Fundació Palau, 
Pere Almeda, reuneix propostes d’artistes, pensadors i 
activistes i mostra la feina de col·lectius i moviments 
socials que promouen noves maneres de participació i 
transformació social. 
 

L'exposició compta amb material didàctic per al professorat. 

Objectius:  

� Reflexionar sobre el moment actual de crisi i noves alternatives. 

� Potenciar el debat i el pensament crític. 

� Conèixer algunes manifestacions artístiques lligades a l’activisme social. 

 
Durada de l’activitat: 60 min 
Dates de l’activitat: novembre - desembre 2015 
 
 

Adreçat a Secundària i Batxillerat  
 
CONTE VA! VA DE CONTES! Visita i taller 
 

Visita guiada a l’exposició Conte va! Va de contes! en la que els 
alumnes podran descobrir i gaudir de les obres de diferents 
il·lustradors infantils. Posteriorment es realitzarà un taller plàstic 
vinculat al món de la il·lustració.  

Objectius: 

� Apropar la literatura infantil i, en concret,  la il·lustració 
infantil als nens i nenes 

� Fomentar la creativitat i desenvolupar l’esperit artístic 
entre els infants.  

� Gaudir de l’observació de les diferents il·lustracions 
fomentant l’esperit crític.  

� Valorar les expressions artístiques identificant les                                                
diferents tècniques artístiques. 

 
Durada de l’activitat: 90 min 
Dates de l’activitat: maig – juny 2016 

 
Adreçat a Primària 



Centre d’Art Contemporani LA SALA 

ITINERARIS D’ART URBÀ: ESCULTURES 
 

Aquest itinerari està centrat en les 
escultures que trobem als carrers i places 
de la ciutat; una aproximació a l’art 
contemporani amb el que ens creuem dia 
a dia. El professorat pot triar entre dos 
circuits diferents, centrats en dues zones 
de la ciutat: el centre i la façana marítima. 
Durant l’itinerari s’observaran les 
escultures, potenciant la reflexió i el diàleg 
al voltant la peça, l’espai on es troba, la 
relació amb els vianants, ... Si es desitja 
també es pot realitzar un taller plàstic 
relacionat amb l’itinerari.  

Objectius: 

� Donar a conèixer l’art contemporani que es troba a la ciutat  

� Crear consciència del patrimoni i l’art urbà vilanoví  

� Entrar en contacte amb l’obra d’escultors destacats: Subirachs, Estruga, Alfaro,...  

 
Durada de l’activitat: 90 minuts l’itinerari + 60 minuts el taller 
Dates de l’activitat: durant tot el curs escolar 
 

Adreçat a Cicle mig i superior de Primària 
 
TAQUES A L’ATAC. Taller 

 
 
Les taques són les protagonistes de moltes obres 
d'art: taques regulars o irregulars, en regalims, 
grans o petites, de colors clars o foscos, ... Partint 
de la idea de la taca treballarem diferents 
experiències creatives tot explorant l'entorn i 
realitzant una creació artística a partir d'aquest 
element. 

 

Objectius:  

� Potenciar l'observació, la imaginació i la creativitat  

� Experimentar amb la creació a partir de l'atzar 

� Treballar de manera pràctica amb conceptes com l'abstracció i la figuració 

�  Conèixer obres d'art contemporani 

 
Durada de l’activitat: 90 min 
Dates de l’activitat: febrer - març 2016 

Adreçat a Primària 



Centre d’Art Contemporani LA SALA 

UN MÓN DE DADES. Visita dinamitzada i taller 
 

L’exposició "Immersos en les dades" 
s’endinsa en el fenomen de l’explosió de 
dades en el qual estem immersos. Les 
trucades amb el telèfon mòbil, les cerques 
per internet, publicar un comentari a 
Facebook, comprar amb targeta de crèdit o 
fins i tot xatejar amb el Whatsapp. Podem 
dir que, actualment, el nostre és un món de 
dades. Què vol dir això? Què són ben bé les 
dades? Les dades poden donar-nos 
coneixement? Com? Quin tipus d’informació 
obtenim? Aquesta activitat constarà d’una 
visita dinamitzada i d’un conjunt d’activitats 
que ens ajudaran a comprendre conceptes 
propis de les matemàtiques, la computació i 
la sociologia adaptats al nivell dels alumnes.  

 
Objectius: 
 

� Aproximar als alumnes els conceptes de dada, informació i coneixement.  

� Diferenciar i relacionar els conceptes de dada, informació i coneixement.  

� Reflexionar sobre la quantitat de dades que generem i consumim diàriament. 

� Fomentar un espai d’aprenentatge compartit, creatiu i transdisciplinar. 

 
Durada de l’activitat: 90 minuts 
Dates de l’activitat: febrer – maig 2016  

 
 

Adreçat a segon cicle Primària i primer de Secundària 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Centre d’Art Contemporani LA SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C Joaquim Mir, 12 
                                                             08800 Vilanova i la Geltrú 

  93 816 90 01 
www.lasalavng.cat 

                                                                       lasala@vilanova.cat 


