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La clau de la clau

‘L’art és vida i la vida transformació’

De les càpsules formatives a la implementació a l’aula.

Marco Fragoso i Vázquez. 
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ESCOLA CAMINS

escola pública d’educació infantil i primària amb SIEI.

escola novella (2006-2007).

doble línia.

Les Franqueses del Vallès.

491 alumnes.

37 mestres.

Mestre especialista d'Educació Artística: Visual i
Plàstica de l’Escola Camins des del 2012.



ESCOLA CAMINS

1.- Afavorir la construcció de la pròpia identitat per a un correcte equilibri personal.

2.- Mantenir la il·lusió i millorar la capacitat de descobrir i investigar que els infants tenen de manera innata per tal

de generar nous aprenentatges.

4.- Potenciar la relació positiva amb les altres persones per a una interacció social i democràtica, amb esperit

crític, així com l'acció solidària per a una integració en el món.

3.- Millorar els resultats acadèmics desenvolupant les competències dels alumnes des d'un punt de vista integral,

despertant les facultats individuals de l'alumne i potenciant-les, donant resposta a les seves necessitats

educatives, servint-nos de les arts per fer-ho.



ESCOLA CAMINS

TRAM 1
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TRAM 2
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PUNT ENERGÈTIC

ART

AULA
MÚSICA

COMUNITAT



VEIG
PENSO

EM PREGUNTO

observacions curoses i interpretacions reflexives.

rutina de pensament

comunicar idees 

estructura el pensament i el fa visible

Poema objecte de Joan Brossa: ‘A amb punt’

LA DESCOBERTA



https://laberintsbrossians.com/category/descobreix-el-poeta/

LA DOCUMENTACIÓ



LA VIVÈNCIA URBANA

itinerari l’esperit del carnaval



LA CREACIÓ
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ATREZZO CANTÀNIA



aula



claustre

Avaria (1982). 
Joan Brossa

Utopia (1976). 
José Miguel Ullán

Mestres (2019). 



MUDA[C]

Joan Brossa 'Tinter abocat', 
1969. Foto: Toni Coll



MUDA[C]

Joan Brossa 'Tinter abocat', 
1969. Foto: Toni Coll



Marco Fragoso i Vázquez. 
juliol 2019

«Les coses no són difícils de fer, el que és difícil és posar-se en situació de fer-les. »

Constantin Brancusi (1876-1957)

http://blocartcamins.blogspot.com/


