
Mirem	i	escoltem	la	llum	

Descripció:	 La	 present	 proposta	 pretén	 incorporar	 l’art	 contemporani	 a	 l’aula,	 a	 partir	 de	 la	

presentació	 de	 l'artista	 Eugènia	 Balcells.	 Els	 aprenents	 es	 posaran	 a	 la	 seva	 pell,	 tot	

experimentant	amb	 la	 llum	 i	els	colors	 i	elaborar	 les	seves	pròpies	creacions.	Es	 tracta	d’una	

proposta	que	ens	permet	transformar	l’espai	escolar	en	un	espai	artístic	on	els	aprenents	aniran	

compartint	amb	la	resta	de	companys/es	les	sensacions,	emocions	i	experiències	viscudes,	de	

manera	que	aquests	esdevinguin	els	propis	protagonistes	dels	seus	aprenentatges.		

Objectius:	

- Expressar	i	compartir	amb	els	companys/es	allò	que	els	suggereixi	l’experiència	artística.	

- Valorar	l’art	contemporani	i	el	treball	dels	artistes.		

- Representar	 idees,	 emocions	 i	 experiències	 a	 partir	 de	 la	 creació	 de	 composicions	

visuals.	

- Treballar	 de	 manera	 cooperativa,	 mostrant	 respecte	 i	 responsabilitat	 pel	 projecte	

artístic.		

Dimensions	i	competències	treballades:	

- Dimensió	percepció,	comprensió	i	valoració	

Competència	1:	Mostrar	hàbits	de	percepció	conscient	de	la	realitat	visual	i	sonora	de	

l’entorn	natural	i	cultural.	

Competència	2:	Utilitzar	elements	bàsics	dels	 llenguatges	visuals,	 corporal	 i	musical	 i	

estratègies	per	comprendre	i	apreciar	les	produccions	artístiques.		

Competència	 3:	 Comprendre	 i	 valorar	 elements	 significatius	 del	 patrimoni	 artístic	

proper	de	Catalunya	i	d’arreu.		

Competència	 4:	 Comprendre	 i	 valorar	 elements	 significatius	 de	 la	 contemporaneïtat	

artística.		

- Dimensió	interpretació	i	producció	

Competència	 5:	 Emprar	 elements	 bàsics	 del	 llenguatge	 visual	 amb	 tècniques	 i	 eines	

artístiques	per	expressar-se	i	comunicar-se.		

Competència	6:	Interpretar	música	instrumental	amb	els	elements	i	recursos	bàsics	del	

llenguatge	musical.		

Competència	 7:	 Emprar	 els	 elements	 i	 recursos	 bàsics	 del	 llenguatge	 escènic	 per	

expressar-se,	interpretar	i	comunicar-se.		

- Dimensió	imaginació	i	creativitat		



Competència	 8:	 Improvisar	 i	 crear	 amb	 els	 elements	 i	 recursos	 bàsics	 dels	 diferents	

llenguatges	artístics.		

Competència	 9:	 Dissenyar	 i	 realitzar	 projectes	 i	 produccions	 artístiques	

multidisciplinàries.		

Continguts	clau:	

o La	percepció	visual,	sensorial	i	musical.	

o Propietats	dels	elements	de	les	obres	artístiques.		

o Expressió	de	 les	 idees,	emocions	 i	 les	experiències	que	desvetllen	 les	manifestacions	

artístiques.		

o Recursos,	 formes	 i	 possibilitats	 comunicatives	 dels	 diferents	 elements	 i	 llenguatges	

artístics.		

o Interès,	valoració	i	respecte	pel	fet	artístic	i	per	les	produccions	artístiques	pròpies	i	dels	

altres.		

o Autors	vinculats	a	l’entorn	artístic	contemporani.		

o Recursos,	 formes	 i	 possibilitats	 comunicatives	 dels	 diferents	 elements	 i	 llenguatges	

artístics:	plàstic,	musical	i	audiovisual.		

o Tecnologies	digitals	com	a	mitjà	d’expressió	i	comunicació:	arxius	de	so	i	vídeo.		

o Imaginació	i	creativitat	en	l’expressió	i	comunicació	artística.		

Desenvolupament	de	les	sessions:		

La	primera	sessió	partirà	d’una	conversa	col·lectiva	on	els	infants	hauran	d’expressar	que	saben	

sobre	l’art	(què	és,	per	què	ens	pot	servir,	quines	tècniques	artístiques	coneixen,	com	podem	

expressar-nos	artísticament...).		

Un	cop	sapiguem	les	idees	prèvies	dels	infants	sobre	l’art,	introduirem	l’artista	Eugènia	Balcells	

a	partir	de	dos	vídeos	sobre	les	seves	obres	(per	una	bona	visualització	d’aquest	haurem	d’estar	

a	 les	 fosques	 tot	 creant	 un	 clima	 tranquil	 i	 relaxat).	 Un	 cop	 visualitzat,	 els	 infants	 hauran	

d’escriure	paraules	o	frases	que	els	hagi	suggerit	cadascuna	de	les	obres	i	es	posarà	en	comú	

(document	adjunt).		

També	explorarem	la	pàgina	web	de	l’Eugènia,	amb	l’objectiu	de	poder	apropar-nos	una	mica	

més	a	l’artista	i	conèixer-la	millor.	

Seguidament,	introduirem	el	tema	de	les	llums	de	colors	que	utilitza	l’artista	a	les	seves	obres,	

fent	 preguntes	 als	 infants	 com:	 com	podem	aconseguir	 nosaltres	 fer	 llums	 de	 colors?	Quins	

materials	podem	utilitzar?,	Què	necessitem?,	etc.			



Més	endavant,	proposarem	als	infants	tenyir	aigua	de	colors	amb	paper	pinotxo	i	observar	què	

passa	quan	enfoquem	amb	la	llanterna.	

	

Per	acabar	 la	 sessió,	demanarem	a	 tots	els	 infants	que	per	 la	propera	 sessió	portin	objectes	

petits	 que	 es	 puguin	 posar	 entres	 aironfix	 en	 un	 marquet	 de	 diapositives	 per	 projectar-los	

posteriorment.	En	veurem	exemples.		

Material	que	necessitarem	per	realitzar	la	sessió:	paper	pinotxo,	ampolles	d’aigua,	projector	de	

diapositives,	diapositives	manuals.		

Agrupament	de	la	sessió:	individual.		

La	 segona	 sessió	 serà	 dedicada	 a	 realitzar	 diapositives	 amb	 aironfix.	 En	 un	 marquet	 de	

diapositives	 introduirem	 dos	

quadrats	 d’aironfix	 entre	 els	

quals	 hi	 insertarem	 els	 petits	

objectes	que	hauran	portat	de	

casa	 (plomes,	 granets	 de	 fer	

collarets,	pasta	de	sopa...),	per	

després	 poder	 projectar-les.	

També,	 podem	 pintar	 amb	

pintura	 d’ungles	 per	 veure	

quin	 efectes	 fa,	 dibuixar	 i	

projectar	paper	vegetal...		

Mentre	es	projecten,	podem	acompanyar-les	amb	sons	realitzats	amb	instruments	de	percussió	

(xilòfons,	triangles,	timbals...).		



Un	cop	projectades	es	realitzarà	una	conversa	on	cada	infants	haurà	d’expressar	a	la	resta	quines	

sensacions	els	transmeten	i	finalment,	entre	tots	escollir	quin	títol	li	posarien	a	cada	diapositiva.	

Mentre	van	realitzant	l’activitat	es	posaran	les	músiques	que	hauran	d’escollir	per	la	instal·lació	

que	realitzaran	a	la	següent	sessió.		

Per	acabar	la	sessió,	demanarem	a	tots	els	infants	que	per	la	proper	sessió	portin	objectes	de	

casa	que	deixin	passar	la	llum,	que	facin	ombres,	foradats,	translúcids...	per	experimentar	i	fer	

la	instal·lació	de	la	propera	sessió.		

Material	que	necessitarem	per	realitzar	la	segona	sessió:	marcs	de	diapositives,	aironfix,	paper	

vegetal,	escaires,	 llapis,	retoladors,	colors,	ordinador,	música	i	els	objectes	que	han	portat	de	

casa.		

Agrupament	 de	 la	 sessió:	 primerament	 individualment	 i	 després	 es	 formaran	 grups	 de	 sis	

persones	aproximadament	per	la	següent	sessió	poder	realitzar	la	instal·lació.		

La	tercera	sessió	consistirà	a	crear	un	teatrí	amb	taules	 i	un	 llençol.	Hauran	de	construir	una	

composició	 amb	 música	 (escollida	 per	 consens	 entre	 les	 músiques	 escoltades	 a	 la	 sessió	

anterior),	les	llanternes,	material	divers	i	les	ampolles	de	colors,	a	més	de	posar-li	un	títol	i	fer	

fotos	o	gravar-la	per	després,	poder-la	mostra	als	altres	grups	de	companys/es.		

	

Material	que	necessitarem	per	realitzar	la	tercera	sessió:	projector	de	diapositives,	cel·lofana,	

música,	material	per	posar	al	teatrí,	canó	de	llum,	màquina	de	fotografiar	i	de	vídeo.		

Agrupament	de	la	sessió:	grups	de	sis	persones	aproximadament.	Es	necessitaran	tres	teatrins.			

Per	l’avaluació	de	l’activitat	observarem	i	prendrem	notes	de:	

- La	conversa	sobre	l’artista	i	la	percepció	individual	de	l’obra	

- El	procediment	de	producció	de	les	pròpies	obres	

- La	percepció,	l’escolta	i	la	sensibilitat	cap	a	la	producció	dels	companys/es	

- La	creativitat	de	les	produccions	



- L’interès	per	al	taller			

Fonts	documentades	i/o	referents	artístics:	

https://www.youtube.com/watch?v=97txtA6qh0M.	Vídeo	Eugènia	Balcells.	

http://frecuencias-eugeniabalcells.blogspot.com.es/2009/08/frequencies.html	


