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Què s’està fent a les aules? 

Documentar i visibilitzar els processos 
d’educadors/es, formadors/es i estudiants (creació 
de saber i no reproducció de continguts); 

Relacions vives i compartides, dins i fora de les 
institucions, treball per projectes + investigació 
basada en les arts 

http://www.poliedrica.cat 

https://www.idensitat.net/es/co
habitar-entre http://ajuntament.barcelona.cat/c

entredart/es/projectes/anteriors/2
768 



Pedagogías en red y 
prácticas instituyentes 

Pedagogías colectivas y 
políticas espaciales 

Prácticas artísticas en 
contexto 



CONSTEL.LACIONS QUE FOMENTEN LA TRANSVERSALITAT 

Diari de camp de Lynda Barry “Syllabus”.  
Notes d’una professora accidental” (2014).  

Saber situat 

Currículum encarnat 

Treball a partir de 

les històries de vida 

Objectes 

relacionals 

Mediació amb 

el context 



1.- Aportacions de la pràctica artística a les pedagogies 

SENTITS D’APRENDRE 

2.- Deconstrucció d’estereotips i mites 

3.- Pràctiques i actes indocents 

4.- Polítiques d’experimentació 

5.- Performance com a fantasia i invenció 

6.- Altres formes de produir saber encarnat 

7.- Generar escenografies d’aprenentatge 

8.- Acions polítiques a l’espai públic 

9.- Allò ordinari esdevé extraordinari: connexions entre 
sabers i vida 



La classe com: 
 
• Espai de projecció 
• Espai d’acció 
• Espai de con-vivència 
• Espai de re-construcció 
• Espai incert 
• Espai de creació col·lectiva 



ESPAIS LIMINALS 
 
• Classe / vida 
• Afecte / raó 
• Saber / experiència 
• Control / incertesa 
• Expectatives / materialització 
• Raó / intuïció 
• Ordre / descontrol 
• Individual / col·lectiu 
• Seguretat / incertesa 
• Ment / cos 
• Classe / espai públic 



MEMÒRIES I OBJECTES 
RELACIONALS 

La biografia col·lectiva i la història de 
vida en la (de)construcció  

de la identitat docent 



UNA IMATGE I MIL PARAULES: presentació objectes relacionals 



NARRATIV    S 

A 
de 

IDENTIDADE 



(2013-2014) 

La representació 
de la infància 



Exposició “Retorn al País de 
les Meravelles” Fundació La 
Caixa (2001) 

Kim Dingle “Priss” 1995 Vogue París 

Anne Geddes 

Rineke Dijkstra “Mother” 

Banksy Nan Goldin Gabriele Galimberti 



Exposició realitzada amb estudiants del 
Grau d’Educació Infantil i Primària, i del 
Màster de Formació del Professorat de 
Secundària (Universidade de Évora 
Portugal, 2013).  
 
A partir de deconstruir els mites i 
representacions hegemòniques de la 
infància i l’adolescència a classe, vam 
explorar contra-narratives visuals (vídeo-
art, instal·lacions, performance…). 







CÉU   N Ã O    É 

   
O LIMITE 

 





Diàleg amb l’exposició Tão alto quando os olhos alcançam (s.XV-s.XXI) curs 2014-2015 

Fundação Eugénio de Almeida, Évora Col·laboració amb l’equip educatiu de la Fundació: 
Marisa Guimarães i João Mateus 



Capella dos ossos (Évora, S. XVII) 

Inquisició Évora s. XVI 



Presentació amb objectes 
transicionals (Winnicott), 
Fundació Eugénio de Almeida 
18 de febrer 2015 

Creació de connexions vibrants entre els 
objectes i les obres d’art  



Quin significat pot tenir el context autobiogràfic de la memòria al 
museu? 
Com a força col·lectiva i insurgent: present-passat; memòria legítima i 
il·legítima; social i personal; acceptada i reprimida, etc. 
 
Quin paper pot tenir la història privada i cultural al currículum (del 
museu)?  
Les narratives personals i socials es solapen, desplaçant el pes de les 
individualitats cap a l’experiència de l’altre, de la multitud (cultura 
material i cultura visual en relació a valors de gènere, classe social, 
etc.). 
 
De quina manera traslladar el context d’aprenentatge de l’aula al 
museu pot ajudar al professorat en formació a repensar el currículum 
d’educació artística i la seva relació i comprensió amb l’art? 
Creació d’espais contingents, que generen oportunitats per exposar, 
examinar i criticar els espais acadèmics, racionals, ‘seriosos’ i 
institucionalitzats com la universitat, l’escola, el museu...     



Visita guiada a càrrec de l’equip educatiu de la Fundació Eugénio de Almeida 25 de febrer. 
Després ens proposen un exercici: per grups pensar en un dels conceptes que aborda 
l’exposició i encarnar-lo. La resta ha d’endevinar-lo. 



Mort 

 

Res 

 

Infinitud 

 

Duració de la vida 

 

Origen 

 

Finitud 



Conceptes d’immanència, transcendència, ritual i finitud 
 
El ritual com a pont entre els universos tradicionals i religiosos amb les 
pràctiques artístiques contemporànies, que recuperen la dimensió profana 
del ritual, amb una dimensió espiritual, trobant formes de relació amb allò 
transcendent.  

 
La transcendència com allò que ens ultrapassa. Moltes obres d’art 
s’assumeixen com a transcendents en la mesura que són com punts de 
partida per experiències que no es poden materialitzar en una imatge ni en 
paraules. 
 
La immanència és la condició de la possibilitat de l’art: matèrica, auditiva, 
perceptiva... És allò existent, que està aquí, punt de partida per a que 
l’espectador tingui una experiència. 
 
És a partir de la immanència de l’obra d’art que percebem la transcendència. 



A què associem la paraula ‘transcendència”? i “Immanència”? 



Preparem 
conjuntament una 
visita guiada 
performàtica a partir 
de generar diagrames  



Realitzem la difusió i comunicació de 
l’esdeveniment, i convidem a tota la comunitat 
a la visita guiada en 2 torns. 



Visita guiada performàtica. 

Jack Pierson “Transcendentalism” 2000 

“Abraço junto à Porta Dourada”, s. XVII/XVIII 



Dormição da Virgem Portugal – S. XVII/XVIII. 

Tacita Dean | The Russian Ending, 2001. Fotogravat sobre paper 



David Hammons | S/Títol , 2002 | Kimono de teatre japonès, camisa de dormir amb taques de sang 

José Pedro Croft | S/Títol , 2012 | Ferro galvanitzat, miralli  fil d’acer 
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Sala de la Inquisició 



Fernando 
Fragateiro 
(NÃO) VER 
2008 



Cildo Meireles “Fio”, 1990-1995. 48 fardos de palha, agulha e 100 metros de fio dourado  



Robert Gober | S/Títol , 2004-2005 |  
Bronze, cera d’abella, vidre i tinta d’oli 







Experiències i afectes: valoració del projecte 



Experiències i afectes: valoració del projecte 

A.- Quines sensacions vas experimentar al teu cos? 

- “Em va agradar la idea de relacionar els objectes amb les peces 
d’art. Ens va fer pensar en el que la peça d’art pot tenir en comú 
amb nosaltres. Em va impressionar i em va fer interrogar més 
enllà. Les obres d’art estan fetes per transmetre’ns missatges i 
tocar-nos d’alguna manera. El sentiment que ens causa té 
també una mica a veure amb la nostra vida”.   

- “La caracterització i disposició de les obres poden fer que certs 
sentiments aflorin. Com més propera està l’obra de la realitat 
més impacte té sobre la societat”. 

- “Em va deixar una mica espantada per la forma tan directe de 
parlar de la mort. El poder dels objectes sobre nosaltres sense 
poder-ho controlar, doncs ens portaven records i sentiments 
associats”. 



B.- Pensa sobre l’encontre amb els objectes personals i les peces 
artístiques 
 
- “Em va agradar aquesta presentació d’objectes, doncs ens va 

obligar a pensar quins són rellevants per nosaltres. Aquests 
són una mica de nosaltres, i mirant-los podem recordar tota 
la nostra vida. El tema de la transcendència estableix un 
lligam entre els nostres objectes, doncs tal i com el nom de 
l’exposició indica, els objectes són una transcendència del que 
és el nostre ‘jo’, doncs som més del que els ‘ulls abasten’, com 
aquests objectes. És una activitat interessant doncs a més de 
relacionar episodis de la nostra vida amb objectes, també 
podem relacionar peces d’art als nostres objectes. Jo vaig 
relacionar les sabatilles de ballet als miralls de Croft, doncs 
em fan recordar quan demanàvem a la professora de ballet 
que posés miralls a la classe, al que ella ens responia 
‘l’important no és veure sinó sentir’”. 



C.- De quina manera aquest projecte va obrir altres perspectives de ser 
docent? I percepcions d’art, dels museus i del rol de l’educació artística? 
 

- “Va obrir la meva perspectiva com a professora, doncs em va mostrar que 
no existeixen temes impossibles de tractar amb els nens i nenes. Va ser molt 
important associar els objectes a l’exposició, doncs va mostrar que la 
infància pot estar lligada a la mort. També va ser fonamental escoltar les 
explicacions dels guies, doncs vam veure que no era tan difícil explicar les 
peces. A més ens fa viatjar per la imaginació i els sentiments i permet viure 
sensacions que no pensàvem que tindríem”. 

 
- “Aprens a imaginar, connectar objectes, estar en contacte amb obres d’art i 

el més important, a performar el paper dels guies del museu i desenvolupar 
una vista guiada per altres alumnes. He après a obrir la ment, a percebre 
objectes i obres des d’un altre punt de vista diferent del que tenia abans”. 
 

- “Aquest projecte ens va fer pensar d’una manera diferent les històries de 
vida i les biografies, per apropar-nos als moments importants d’una manera 
diferent, en connexió amb l’art. Durant les últimes visites al museu, vaig 
anar-hi amb una ment més oberta, sense pensar en res i gaudint”.  



GR À CIES 


