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Un projecte de tota l’escola 2-16 anys



un projecte de tota l’escola 
2-16 anys



un projecte global



un projecte global
-des de la mirada 
artística a la científica, 
filosòfica, literària, 
cultural, emocional…

-des del sentit que va teixint 
cada persona i cada grup 
de la comunitat.

Com es comporta l’ombra? -4 anys

Quina  ombra em podria representar?
-8 anys



Cèlia: si jo fos el color groc, seria com una estrella que brilla molt, com el 
sol. Tot seria brillant i ple de llum i a la nit no me n’aniria a dormir. Els nens i 
les nenes tindrien son i jo me n’aniria  a brillar a altres pobles i així veuria 
molts països.

Els colors, la llum, l’ombra, la il�luminació de la Terra i de 
la Lluna,  dels diferents llenguatges per explorar-ho…



Química, identitat personal, comunitat, comunicació…

12-16 anys



un projecte que 
pretén un 
determinat accés 
a la cultura



un projecte que pretén un 
determinat accés a la cultura

-A partir de las pròpies preguntes, 
d’una actitud observadora, 
indagadora, reflexiva, curiosa i 
creativa.

-interrogar, interrogant-nos … --
-conèixer, coneixent-nos… Fent lloc al que arriba



un projecte en el 
que la diversitat 
actua com a 
riquesa



un projecte en el que la diversitat 
actua com a riquesa

Que afavoreix la 
construcció d’una 
identitat col�lectiva 
retroalimentada per 
totes les identitats 
personals



Que entén els diferents trajectes de cada 
grup com a part d’un tot que és més que la 
suma de cada un d’ells



un  projecte 
de moltes 
veus



un  projecte de moltes veus

La veu de l’artista i la seva obra, la dels nens i 
les nenes, la dels mestres, la de les famílies, la 
dels experts …

Una trama de mirades que enriqueix, 
connecta, dóna sentit, vincula…



Exposició i 
documentació
del projecte



Exposició i documentació del 
projecte:

Explicant el projecte a les famílies



Una invitació a la reflexió col�lectiva, al reconeixement i a 
la vinculació de tota la comunitat

Grup de P-4 visitant  Secundària

Grup de 2on d’ESO visitant 
L’Educació Infantil



Compartint la mirada amb la pròpia artista

Nens i nenes d’Educació Infantil



“l’arròs es planta amb arròs, 

com no me n’havia adonat abans?”
Eugènia Balcells


