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Servei educatiu a les exposicions 
 

La majoria d’exposicions realitzades durant el curs escolar compten amb un 

servei educatiu dissenyat en cada ocasió segons el tipus de proposta, des de 

P5 fins a Batxillerat. 

 

Són visites comentades i dinamitzades, de caràcter gratuït 

(excepcionalment són de pagament, per exemple si s’incorpora un 

espectacle o similar a la visita).    

 

 

 

Per a més informació i reserves: educacultura@ajmataro.cat 

i 937 41 29 30 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). 

 

 

 

 

Exposicions 

 
Jerusalem ID. Mapasonor + Domènec 
Sales d’exposicions de Can Palauet 

Del 30 de setembre al 27 de novembre de 2016 

Servei educatiu: del 3 d’octubre al 25 de novembre 

   ESO i Batxillerat 

   A càrrec de Teleduca 

 

Jerusalem és un laboratori de “violència suspesa” que, al contrari de la 

“violència espectacular”, destrossa silenciosament la vida del cent per cent 

de la població palestina. Al seu document d’identitat, el “Jerusalem ID”, no 

són ciutadans d’enlloc i només tenen dret a residir-hi temporalment. 

 

 

 
Lahza 2. Fundació Zakira 
M|A|C Espai de Can Palauet 

Del 27 d’octubre al 27 de novembre de 2016 

Servei educatiu: del 31 d’octubre al 25 de novembre 

   Primària 
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Lahza 2 (“Moment” o “visió” en àrab) és una continuació d’un projecte de 
“Zakira” per introduir la fotografia entre els nens desplaçats del Líban, en 
cooperació amb el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF). 
A l’exposició s’hi podran veure algunes d’aquestes fotografies realitzades per 

aquests nens refugiats sirians. 

     

 

 
Ramon Guillen-Balmes 
Sales d’exposicions de Can Palauet 

Del 16 de desembre de 2016 al 26 de febrer de 2017 

Servei educatiu: del 10 de gener al 24 de febrer 

   Infantil P5, Primària, ESO i Batxillerat 

   A càrrec de Cori Mercadé 

 
Exposició que fa un repàs a l'obra de Ramon Guillen Balmes i a la seva 

manera més processual de treballar.  
 
Per a ell tot el procés és important. Sovint ens presenta cadascuna de les 
peces en quatre actes: encàrrec, idea prèvia en forma de dibuix, peça i 
presentació de la peça. 
 
L'obra de Guillen Balmes d'alguna manera no només ens parla del cos sinó 
també del desig, però no en un sentit sexual, sinó d'allò del que no tenim i 
que volem ser. El dolor o la fragilitat de l'ésser, també són presents en els 

seus objectes, en el sentit que intenta trobar solució als problemes de la 
persona, ja siguin físics o emocionals. 

 

 

 
El relat d’una exposició (títol provisional) 
M|A|C Espai i Sales d’exposicions de Can Palauet 

Del 10 de març al 21 de maig de 2017 

Servei educatiu: del 13 de març al 19 de maig 

   Infantil P5, primària, ESO i Batxillerat 

A càrrec dels alumnes de 5è de les escoles Montserrat 

Solà i Angeleta Ferrer + Cori Mercadé 

 

Exposició que mostra el procés de treball i el resultat final del projecte pilot, 

que s’ha plantejat com a treball de curs i de caràcter transversal, per a la 

realització d’una exposició d’art contemporani a càrrec dels nens i nenes de 

5è de primària de les escoles Angeleta Ferrer i Montserrat Solà. 
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El servei educatiu (pensat per a escoles i públic en general) així com les 

visites comentades i les activitats complementàries es faran també amb la 

participació dels nens/es. 

 

 

 
Anima’t 
M|A|C Espai de Can Palauet 

Del 26 de maig al 9 de juliol   

Servei educatiu: del 29 de maig al 16 de juny 

   Primària 

Exposició sobre les pel·lícules d’animació amb stop-motion i el procés de 

treball realitzat pels alumnes de 6é de l’Escola Montserrat Solà    

 

 
Zona intrusa 10 
Sales d’exposicions de Can Palauet 

Del 2 de juny al 9 de juliol de 2017 

Servei educatiu: del 5 de juny al 7 de juliol (escoles d’estiu) 

   ESO i Batxillerat 

     

Exposició resultant del projecte Zona intrusa en les seves 10 edicions. 

Cada edició ha comptat amb el suport d’un comissari/educador i la 

participació d’artistes, els quals s’han implicat de formes diverses en cada 

edició segons la proposta de cada comissari.  

Enguany es podrà veure, a tot Can Palauet, el resultat de les 9 edicions 

anteriors i la suma de la 10a edició d’aquest curs 2016-2017, a cura de Cèlia 

Prats. 

 

Per a més informació i reserves: educacultura@ajmataro.cat 

i 937 41 29 30 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
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Educació infantil 
 

 

Jo em miro  

Taller per a educació infantil P4 

A càrrec de Cori Mercadé 

 

Lloc: Aula de Teatre (c. de Juan Meléndez Valdés, 2) 

Durada: 90 minuts 

Activitat gratuïta 

 

Aquest taller convida els nens i nenes a experimentar amb un element 

conegut (el mirall) en un espai no conegut (l’Aula de teatre i dansa). En una 

experiència creativa, posarem a l’abast un element multiplicador en aquest 

espai en què la realitat i la representació s’ajunten. Farem ús de la càmera de 

fotografiar per capturar el que miren els ulls i ho projectarem per representar 

l’experiència viscuda. 

 

Objectius 

• Reflexionar sobre l’espai i el nostre cos mitjançant l’acostament 

a un element tan quotidià com és un mirall. 

• Acostar-nos a l’efecte de duplicar l’espai que ofereix el mirall, a 

través d’un conte. 

• Experimentar amb robes com a elements constructors d’un 

dibuix en tres dimensions. 

• Utilitzar les noves tecnologies com a suport artístic i de 

documentació del procés. 

 

http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_activitats/jo-em-miro/ 

 

 

 

 

Repassejant l’escola  

Taller per a educació infantil P5 

A càrrec de Cori Mercadé 

 

Lloc: a l’aula i a l’escola de cada grup 

Durada: 120 minuts 
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Activitat gratuïta 

 

En el camí que fem cada dia fins a l’escola, què mirem? Què escoltem? Com 

és, quines coses hi trobem? I a la nostra classe? I a la nostra escola? Sabem 

què és un mapa? El sabríem fer? 

Aquest taller convida els nens i nenes a construir un mapa del seu entorn 

més proper a partir del que hauran enregistrat en el seu recorregut, ja sigui 

al voltant de l’illa de l’escola, ja sigui dins de la pròpia escola. Ho faran 

fotografiant i enregistrant en vídeo allò que els haurà cridat l’atenció, que no 

s’havien adonat que hi era, amb una nova mirada, amb uns ulls que apropen 

art i realitat. 

 

Objectius 

• Utilitzar les noves tecnologies com a suport artístic. 

• Utilitzar la tablet com a mitjà per comprendre el món que ens 

envolta d’una nova manera. 

• Reflexionar sobre la diferència entre temps (vídeo) i espai 

(fotografia). 

• Introduir-nos en el concepte de recorregut. 

• Comprendre què és un plànol i què és un mapa. 

 

 

http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_activitats/repassejant-

lescola/ 

 

 

 

 

 

De cara i d’esquena. 
Un autoretrat en dues dimensions  

Taller per a educació infantil P4 i P5 

A càrrec de Cori Mercadé 

 

Lloc: a l’aula i a l’escola de cada grup 

Durada: 120 minuts 

Activitat gratuïta 

 

Amb l’ajuda de les noves tecnologies ens fem un autoretrat que intenta 

desvetllar aspectes de nosaltres que van més enllà de la imatge del nostre 

rostre. 
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Proposem un taller on definim la nostra identitat mitjançant 

l’enregistrament en vídeo dels aspectes de nosaltres que pensem que més 

ens identifiquen i ho complementem amb un autoretrat “dibuixat”. 

El so del riure, la manera d’esternudar o com cantem són aspectes de 

nosaltres que ens conformen tant com ho fa el nostre rostre. Amb aquest 

taller ens obrim a una nova manera d’autoretratar, en què la nostra identitat 

es defineix tant pels gestos com per la imatge. 

Enregistrarem nens i nenes d’esquena duent a terme accions tan simples 

com riure.  Els farem una fotografia frontal que utilitzaran per dibuixar-se. 

Dibuix i enregistrament, doncs, esdevindran l’autoretrat complert. 

 

Objectius 

• Aprendre què és un autoretrat. 

• Reflexionar sobre la pròpia identitat desvinculada del 

reconeixement facial. 

• Aprendre a dibuixar les proporcions del rostre amb una nova 

tècnica. 

• Utilitzar les noves tecnologies com a suport artístic. 

• Pensar en les dues dimensions: espai i temps com a 

complementàries. 

 

 

http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_activitats/de-cara-i-

desquena-un-autoretrat-en-dues-dimensions/ 

 

 

 

 

Per a més informació i reserves: educacultura@ajmataro.cat 

i 937 41 29 30 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
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Primària  
 

Quadern Puig i Cadafalch  

(Itinerari)  

  

Amb motiu de la celebració de l’any Puig i Cadafalch, el M|A|C ha proposat 

l’edició d’un quadern que treballarà el personatge i els edificis i mencions 

que hi ha a la seva ciutat natal, a manera de recorregut, pensat per al públic 

familiar. 

 

El quadern es completarà amb el relat sobre cada un dels edificis o relacions 

a manera d’un vídeo que serà enregistrat amb el relat de nois/es de l’Institut 

Puig i Cadafalch. Aquests vídeos es dispararan a través d’un dispositiu de 

realitat augmentada vinculat directament a les imatges de les pàgines del 

quadern. 

 

El procés de recerca i elaboració de continguts per part dels alumnes de l’INS 

Puig i Cadafalch està previst d’octubre a desembre de 2016, el registre i 

edició dels vídeos entre gener i febrer de 2017, i l’edició i presentació del 

quadern-llibret el mes de març de 2017, data a partir de la qual estarà 

disponible per a famílies i usuaris. 

 

L’oferim també com a oferta per a escoles  i instituts en el marc de l’any Puig 

i Cadafalch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació i reserves: educacultura@ajmataro.cat 

i 937 41 29 30 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
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Secundària i Batxillerat 
 

Zona intrusa 10  
(ESO i Batxillerat) 

 

Lloc: a l’aula i a l’institut de cada grup 

Durada: una setmana i una exposició posterior 

Activitat gratuïta 

 

Zona intrusa és un projecte artístic i educatiu per als centres de secundària 

de Mataró que cerca apropar l’art contemporani als centres educatius per 

produir un espai crític de coneixement i experimentació. 

En aquest marc entenem l’art com un lloc des d’on generar un diàleg amb els 

nois i noies, generar un coneixement integral sobre l’individu i el seu entorn, 

de manera transdisciplinar, que inclogui la participació de docents i 

d’alumnes. El projecte neix el curs 2006-2007  en una iniciativa i producció 

de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 

 

Cada edició compta amb el suport d’un comissari/educador i la participació 

d’artistes, els quals desenvolupen un taller amb els/les alumnes. 

 

 

http://www.mataroartcontemporani.cat/posts_projectes/zona-intrusa/ 

 

 

 

Quadern Puig i Cadafalch  

(Itinerari)  

  

Amb motiu de la celebració de l’any Puig i Cadafalch, el M|A|C ha proposat 

l’edició d’un quadern que treballarà el personatge i els edificis i mencions 

que hi ha a la seva ciutat natal, a manera de recorregut, pensat per al públic 

familiar. 

 

El quadern es completarà amb el relat sobre cada un dels edificis o relacions 

a manera d’un vídeo que serà enregistrat amb el relat de nois/es de l’Institut 

Puig i Cadafalch. Aquests vídeos es dispararan a través d’un dispositiu de 

realitat augmentada vinculat directament a les imatges de les pàgines del 

quadern. 
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El procés de recerca i elaboració de continguts per part dels alumnes de l’INS 

Puig i Cadafalch està previst d’octubre a desembre de 2016, el registre i 

edició dels vídeos entre gener i febrer de 2017, i l’edició i presentació del 

quadern-llibret el mes de març de 2017, data a partir de la qual estarà 

disponible per a famílies i usuaris. 

 

L’oferim també com a oferta per a escoles  i instituts en el marc de l’any Puig 

i Cadafalch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació i reserves: educacultura@ajmataro.cat 

i 937 41 29 30 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


