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PROJECTE  

El SAGRER-CAN FRAMIS-ARTISTES Km0 

(Projecte presentat al Premi Baldiri Reixach Curs 2020-21) 

 

El projecte té l’objectiu d’apropar l’art i i els artistes als alumnes d’avui, 

que seran els creadors o espectadors del futur. Vol fer un pas més enllà 

per apropar l’art dels museus i fundacions als centres educatius. 

La Fundació Vila-casas i CAN FRAMIS, en concret, ofereix un ventall 

ampli de diferents corrents i artistes que estan a l’abast del projecte que 

plantegem i que ja hem posat en marxa durant el curs 2019-20. 

El projecte consisteix a elaborar Maletes pedagògiques al voltant 

d’artistes del fons de la col·lecció de CAN FRAMIS. Les maletes 

contindran objectes, imatges i informació de cada artista. Se’n 

seleccionaran 3 per començar, i una obra de cadascuns dels artistes 

triats de la mostra permanent  per als alumnes de tots els cicles de 

l’escola. 

Entre els mestres de l’escola El Sagrer i el Servei Educatiu de CAN 

FRAMIS es dissenyaran i construiran una maletes atractives Km0. 

Maletes molt visuals i plàstiques per conèixer cada artista, a partir de la 

informació i documentació obtingudes. 

Establirem contacte amb els artistes de la Fundació Vila Casas- CAN 

FRAMIS per veure la seva disponibilitat i possibilitat d’interrelació. 

El projecte arrencarà amb l’arribada de les MALETES Km0 a les diferents 

aules, i seran el punt de partida d’aquest projecte de treball visual i 

plàstica intens d’un artista viu que està a l’abast, les maletes i el seu 

contingut ens hauran de dibuixar l’artista escollit. 

Relació d’obres i artistes: 

Cicle infantil:(Obra matèrica): Agustí Puig “Sota la Lleona” 

Cicle Inicial : Mario Pasqualotto “Frida in plastic Bags” 

Cicle Mitjà: Mar Arza “Letter Scape” 



   

 

 

Cicle Superior: Jordi Díaz Alamà  Ronda Nocturna “Rèquiem a Saskia”. 

El projecte de les Maletes Km0 es podrà exportar a altres escoles, de 

manera que hi vagin de manera rotativa, i amb la informació sintetitzada 

en cadascuna d’elles es pugui desenvolupar l’activitat de coneixement i 

apropament a l’obra de l’artista proposat a cada maleta. 

 

1.1. Objectius generals del projecte: 

● Apropar l’art contemporani als centres educatius. 

● Treballar interactivament Escoles/Fundació Vila Casas (Museu 

CAN FRAMIS). 

● Provocar i impactar sobre la comunitat educativa a través de 

MALETES Km0 

● Fer créixer la capacitat imaginativa i creativa dels alumnes. 

● Apropar els seus artistes i la seva obra als alumnes. 

 

1.2. Objectius específics: 

● Explorar la Maleta Km0 amb els alumnes de manera, sensorial i 

emocional. 

● Lectura visual de la maleta i del seu contingut. 

● Descoberta de l’artista en particular. 

● Explorar les possibilitats expressives i plàstiques que ens genera 

l’obra concreta. 

● Comunicació interrelació amb l’artista i la seva obra. 

● Obtenir el plaer de mirar i veure l’obra en persona a CAN FRAMIS. 

● Conèixer l’artista en persona i establir contacte amb l’escola. 

 

1.2 / A quines necessitats donaria resposta la col·laboració? 

Donaria resposta a la necessitat d’apropar els artistes i l’art als alumnes. 

Descobrir la manera que tenen de treballar, de veure els seus tallers  les 

seves tècniques, materials que utilitzen de manera propera. 

 



   

 

 

De comprendre el per què s’expressen d’aquesta manera, què ens diuen, 

com ens interpel·len. I fer-ho parlant amb ells, a través de preguntes, del 

diàleg, de la interacció que es genera en la trobada a nivell personal. De 

de les diferents comunicacions (de cartes, correus, etc.) 

1.3 / De quina manera té present les necessitats i reptes causats per 

la situació? 

El projecte té present que l’art i la cultura són eines que afavoreixen la 

reflexió, la introspecció, l’expressió d’emocions i de sentiments. Als 

alumnes, a través de l’art, se’ls convida a observar, veure, sentir i 

expressar-se. En aquest moment tan difícil que ens està tocant viure, 

amb pèrdues, incerteses, canvis, poques relacions socials, l’art esdevé 

imprescindible per sentir-se millor amb un mateix i comprendre el món. 

El fet que durant el confinament no vam poder fer totes les activitats 

programades de manera presencial, ens va abocar a plantejar activitats 

alternatives de manera telemàtica perquè tenim clar que durant el 

confinament, o possibles confinaments, no podem deixar de plantejar 

activitats i projectes relacionats amb l’art. Volem  que els alumnes, des 

de casa seva tinguin l’oportunitat de gaudir de l’art i experimentar amb 

l’art. Per aquest motiu tenim programades les propostes que es poden 

realitzar de manera telemàtica amb alguns dels artistes. 

I en cas que no es pugui accedir a artistes de CAN FRAMIS, per la 

situació de la pandèmia, hem plantejat la possibilitat d’accedir a entitats 

del barri  i artistes que hi exposen la seva obra. (Nau Bostik, Fundació 

Guttmann, Espai 30, Torre de La Sagrera. També apropar l’art que 

trobem en les places i parcs del barri (Plaça de l’Assemblea de 

Catalunya, Parc de La pegaso, Plaça General Moragues etc). 

 

BLOC 2 / Metodologies inspiradores 

2 / Quins elements evidencien que el projecte impulsa la cultura, els 
llenguatges artístics i la creativitat entre l’alumnat?  
 
Entenem que la cultura s’ha de viure, s’ha d’experimentar. La cultura té la 

capacitat de transformar les persones i aconseguir la cohesió social.Amb 

futurs ciutadans amb mirada àmplia i oberts a noves oportunitats. A  



   

 

 

l’escola entenem el valor de l’art i de la cultura a partir de la interrelació 

que s’estableix entre el públic, el infants i els artistes. 

El fet de conèixer-los, el fet d’establir-hi un diàleg i llur descoberta permet 

la continuïtat del treball iniciat a l’escola i en el futur proper. El fet de 

poder visitar el taller de l’artista, o el fet que l’artista pugui venir a l’escola, 

genera un món de possibilitats per explorar. Crea moments únics, màgics 

i  irrepetibles, que perduraran en la memòria dels infants. 

BLOC 3 / Presència de la llengua catalana 

3 / Quins elements evidencien que la llengua catalana és l’eix 
vertebrador del projecte? Indiqueu-los amb exemples. 
 
Som escola catalana, de llarga tradició pedagògica, arrelada al país i a la 

cultura catalana. Vetllem perquè la llengua catalana sigui sempre la 

llengua vehicular en tots els estaments de l’escola, i promovem que les 

famílies nouvingudes li donin un valor a aprendre la llengua com un bé i 

puguin expressar-se i relacionar-se en català.  

Posem especial èmfasis en sensibilitzar els infants envers  la llengua, 

que l’estimin, que la parlin correctament, que en gaudeixin a través de la 

literatura oral i escrita, i que siguin creatius en llengua catalana sempre i 

especialment quan celebrem els Jocs Florals.  

Vetllem perquè els nostres alumnes visquin la cultura catalana i les seves 

tradicions de manera molt vivencial. I evidentment perquè s’hi sentin 

arrelats i l’estimin. Celebrem totes les tradicions pròpies del país de 

manera col·lectiva per crear el sentiment de pertinença. 

En el projecte Artistes Km0, posem especial èmfasi en el fet de poder 

posar paraules al que veiem i al que sentim. Al fet de poder descriure 

sentiments, emocions, tècniques, amb un llenguatge ric i precís. El fet de 

conèixer artistes que utilitzen diferents tècniques, fa que els alumnes 

enriqueixin el seu llenguatge, la seva comprensió del món, la seva 

comprensió de les eines i tècniques que un artista pot tenir al seu abast. 

Des que arriba la maleta i genera un seguit de preguntes ja s’estableix 

una conversa, amb un diàleg entre el grup-classe. Una escolta activa. 

 



   

 

 

Amb l’artista, la comprensió oral del que explica, de com s’expressa, de 

l’èmfasi en què descriu la seva tècnica i la seva obra, convida al gaudi de 

la conversa, a la comprensió del que hi ha més enllà de la seva obra, 

perquè hi ha també una explicació per part seva. Una conversa que obre 

un món ple de possibilitats. Un cop realitzats els treballs creatius per part 

dels alumnes, i partint que a l’escola treballem de manera 

interdisciplinària, els alumnes també expressen per escrit el que han 

viscut, el que han sentit, i ho compartim, llegint-ho en veu alta. Posem 

paraules a l’experiència viscuda, fent ús del vocabulari après i viscut. 

La Fundació Vila Casas-Museu CAN FRAMIS es compromet i dóna 

suport  a la cultura catalana i els artistes del país. Així, doncs, aquesta 

col·laboració encaixa del tot amb el projecte educatiu de l’escola, de fer 

viure i donar a conèixer la cultura i les personalitats rellevants de 

Catalunya. 

 

BLOC 4 / Alumnat 

4 / Quines accions heu dut a terme perquè l’alumnat sigui el centre 

de l’aprenentatge i el projecte? 

● Rebuda de cada maleta com a eix motivador, com a element per 

generar preguntes i curiositat per descobrir, gaudir i participar. 

● Apreciar les habilitats i la imaginació dels creadors, descobrir les 

eines i els materials que utilitzen. 

● Formulació de preguntes i hipòtesis i compartir-les entre tots, crear 

la necessitat de conèixer l’artista i la seva obra. 

● Crear un diàleg entre iguals, amb preguntes obertes que se’ls 

plantegen en el moment de la trobada i davant l’obra de l’artista. 

● Necessitat de crear i compartir, interrelació de les pròpies 

creacions dels alumnes i l’artista.L’obra és viva i el projecte ha de 

ser viu. Generar interès i curiositat en el seguiment de l’obra de 

l’artista. 

 

 

BLOC 5 / Col·laboració 



   

 

 

5.1 / Descripció de la col·laboració: 

El Servei Educatiu de la Fundació Vila Casas ofereix una programació 

d’activitats per a alumnes i equips docents de centres educatius, amb 

l'objectiu de despertar l’interès i la curiositat pel coneixement del 

llenguatge expressiu de l’art contemporani. 

Concretament a Can Framis van estar molt oberts i receptius en el nostre 

projecte i vam establir una molt rica i fluida col-laboració. 

 Adjuntem una ressenya a la web de Can Framis 

https://www.fundaciovilacasas.com/ca/servei-educatiu-detall/fem-

del-museu-una-aula-mes. 

“Fem del Museu una aula més! és un projecte viu, dinàmic i 

personalitzat fet a mida de les necessitats educatives de l'equip 

docent i les orientacions artístiques del personal museístic, el qual 

suposa un complement didàctic de primer nivell per enriquir el 

coneixement d’un art que per a moltes persones resulta 

desconegut. 

En l’actualitat el Servei Educatiu i l’Escola El Sagrer de la Sagrera de 

Sant Andreu han creat el projecte viatger amb el nom d’ “Artistes 

KM0”....” 

 

5.2 / Quins elements creieu que seran factors d’èxit de la 

col·laboració? 

La presentació de les produccions artístiques ha de seguir un procés que 

pot començar amb l’estímul de la curiositat amb referències lúdiques o 

amb elements sorpresa com és el cas de la nostra maleta, treballada per 

a fer-la atractiva ja des del seu envoltori; la motivació i l’emoció són 

peces clau per la seva recepció. A continuació cal entrar en la descoberta 

i l’anàlisi dels seus components, fer partícips els alumnes de la 

sensibilitat de cada artista, oferint-los una mirada oberta. Com a 

escola inclusiva això permet que tots els infants s’identifiquin amb  



   

 

 

algunes d’elles i desenvolupin el gust per l’art i la creativitat dels 

artistes. 

La implicació de tota la comunitat educativa en un projecte d’equip, així 

com la informació a les famílies del procés, és determinant per a una 

predisposició positiva vers el descobriment de la producció artística de 

l’alumnat. 

L’apropament de l’art més contemporani, el que tenim més viu i amb 

possibilitat d’interactuar amb els artistes, és un factor vivencial i 

d’aproximació envers les manifestacions artístiques. 

 

Breu descripció de centre: 

L’escola pública El Sagrer és una escola d’Educació Infantil i Primària de doble 

línia que està situada  al barri de la Sagrera de Barcelona. 

Està situada en un barri de nivell socioeconòmic de famílies treballadores, d’un 

nivell mig-baix. El barri actualment està pendent de la transformació urbanística 

de resultes de la construcció de l’estació de l’AVE de La Sagrera,  que no 

s’acaba de materialitzar, però que ja està fent sentir la seva transformació 

urbanística i la construcció de nous edificis de vivendes i serveis. 

L’escola El Sagrer, va sorgir de la necessitat de places escolars públiques i de 

la reivindicació dels veïns durant anys. Va ser inaugurada l'any 1983. La 

cooperativa escolar Icària, que formava part del CEPEPC va traspassar el seu 

bagatge humà i pedagògic a la nova escola, que ha mantingut el llegat i ha 

estat un model d’escola que ha apostat per la renovació pedagògica contínua i 

que ha sabut mantenir la participació de les famílies en el projecte com un pilar 

essencial. Aquesta implicació de les famílies a l’escola ha promogut que moltes 

també s hagin implicat en la millora i la dinamització cívica i cultural del barri. 

L’escola El Sagrer es vertebra al voltant d’un projecte educatiu que és el 

resultat de maneres de pensar i de fer consolidades des de fa anys i que ha 

sabut incorporar els nous corrents pedagògics i la innovació educativa a través  

de la formació contínua, la reflexió conjunta i el treball en equip del claustre de 

mestres.   

 



   

 

 

El projecte de l’escola explicita que fa sentir els valors culturals de la cultura 

catalana i el seu arrelament al país, a través de totes les manifestacions 

culturals, lingüístiques, artístiques, socials i mediambientals. 

Un dels pilars pedagògics del projecte educatiu és l’educació artística.Un dels 

objectius explicitats al nostre PEC és: 

● Promovem l’educació artística de qualitat com a mitjà per desenvolupar 

la sensibilitat dels infants i per comprendre i interpretar el món. 

La voluntat de servei al barri, per part de l'escola és palesa en totes les 

manifestacions pedagògiques, socials i culturals, i intenta en tot moment 

mantenir un acord  amb les famílies dels alumnes per portar el projecte 

educatiu endavant i col·laborar amb les entitats cíviques i ciutadanes. 

 

  

 

Breu presentació de l’agent cultural i de la seva activitat: 

La Fundació Vila Casas, institució fundada l’any 1986 per l’empresari 

farmacèutic Antoni Vila Casas, és una entitat privada sense ànim de 

lucre que té com a objectiu prioritari promocionar l’art contemporani 

català. L’essència i raó d’ésser de la Fundació Vila Casas és que la 

tradició, la cultura i la llengua són els eixos d’identitat del nostre 

país. 

A través de cinc espais expositius la Fundació es converteix en una 

plataforma des de la qual s’exhibeix el fons permanent de la col·lecció i 

se celebren exposicions temporals dels artistes que l’integren.Els 

objectius de la Fundació Privada Vila Casas són la promoció d’artistes i  

recuperació de trajectòries artístiques d’artistes catalans, és a dir, que 

viuen o treballen a Catalunya. 

Can Framis és el darrer projecte de la Fundació Vila Casas, inaugurat a 

Barcelona l’abril del 2009, on s'exposen al voltant de 300 obres, que 

daten des de la dècada dels 60 fins l'actualitat. 

 



   

BLOC 6/ Resiliència 

6-1/ Apropar l’art als infants i als artistes, valorar els elements 

significatius de la contemporaneïtat artística mentre es produeix la 

interacció amb l’alumne; és a dir durant el diàleg, el debat i la conversa 

que genera l’activitat artística i la pròpia obra 

Desenvolupar i valorar la capacitat creativa i imaginativa de l’obra i de 

l’artista. 

És un projecte transformador, perquè els artistes i el món de l’art  arriba a 

les famílies, s’amplia l'interès i la necessitat de conèixer l’obra. Els 

alumnes són transmissors de l’experiència pròpia a les famílies, i de 

retruc, d’aquestes cap a l’entorn social. Els infants amb l’experiència 

emotiva i motivadora esdevenen “guies culturals”. Són l’epicentre des 

d’on es transmet als altres la pròpia vivència. 

 

6-2/En els moments de crisis la cultura esdevé un bé essencial, un mitjà 

d’expressió, de comunicació. Dins de la creativitat hi ha l’adaptabilitat i la 

improvisació, per tant es fa més necessari que mai veure com podem 

continuar treballant l’art, obrint noves perspectives i mirades cap a 

l’entorn més proper i cap a les tecnologies. 

El món tecnològic també ens arriba a través d’imatges. Amb les 

tecnologies podem conèixer l’obra de cada artista, i a partir d’aquí, crear 

la necessitat de coneixe’l en persona. És un repte educatiu, poder-ho 

realitzar en els períodes de confinament. 

 

BLOC 7/ Transferència 

L’escola té en el PEC el projecte de l’educació artística com un àmbit que 

forma  part de la base de l’educació. Entenem el valor de l’art i de la 

cultura a partir de la interrelació que s’estableix entre el públics, els 

infants i els artistes. Entenem que la cultura s’ha de viure, s’ha 

d’experimentar. 

El projecte, com a experiencia transversal, fa que tots els mestres s’hi 

puguin implicar, així com les famílies ja que els alumnes faran de 

transmissors de sensacions i coneixements de les experiències viscudes. 

 



   

 

 

El projecte de les Maletes Km0 es podrà exportar a d’altres escoles, de 

manera que hi siguin de manera rotativa. Amb la informació sintetitzada a 

cadascuna d’elles, l’activitat de coneixement i apropament a l’obra de 

l’artista proposat es pot desenvolupar perfectament. 

 

BLOC 8/ Elements que demostren la col·laboració: 

9/ Planificació 

Curs 2019-2020 

● Establim contacte al juny amb la coordinadora del servei educatiu 

de la Fundació Vila Casas- CAN FRAMIS i l’ especialista de visual i 

plàstica per veure la disponibilitat i possibilitat d’interrelació durant 

el curs 2019-2020. del projecte. 

● Escollim conjuntament els  artistes i obres per iniciar el projecte. 

Relació d’obres i artistes: 

Cicle infantil:(Obra matèrica): Agustí Puig “Sota la Lleona” 

Cicle Inicial : Mario Pasqualotto “Frida in plastic Bags” 

Cicle Mitjà: Mar Arza “Letter Scape” 

Cicle Superior: Jordi Díaz Alamà  Ronda Nocturna “Rèquiem a Saskia”. 

A  l’inici de curs amb l’equip de la comissió artistica dissenyem i 

construïm les maletes. 

Programen per trimestres les activitats.  

El projecte arrencarà amb l’arribada de les MALETES KM0 a les diferents 

aules, que seran el punt de partida d’aquest projecte de treball visual i 

plàstica intens d’un artista viu que és a l’abast. Les maletes i el seu 

contingut ens hauran de dibuixar l’artista escollit. 

Comencem amb la Maleta Km0 de Jordi Díaz Alamà amb els dos grups 

de 6è de primària. Alamà és un dels màxims exponents de la pintura 

figurativa del país, treballa els clàssics (Velázquez, Goya, Rembrandt…) 

d’una manera hiperrealista i els reinterpreta sota la mirada  



   

 

contemporània, reciclant-los i actualitzant-los als temps actuals. Al 

novembre anem a trobar-nos amb l’artista i la seva obra a can Framis. A 

l’escola fem el retorn i la posterior creació a partir de la vivència 

experimentada. 

Treballem la Mar Arza amb els alumnes de 3r. de primària, que es 

defineix com una escultora de paraules. La seva trajectòria comprèn un 

debat al voltant de les paraules i la seva dimensió sensible i matèrica. al 

novembre també podem fer la trobada amb l’artista i la seva obra. A 

l’escola fem el retorn i creació a partir de la vivència. 

Les maletes de Mario Pasqualotto i Agustí Puig les teníem programades 

per al 2n trimestre, al mes d’abril. Les vam haver de confinar també. 

Amb els alumnes de 1r. de primària vam treballar igualment la maleta de 

manera virtual, i vam poder fer la proposta plàstic. Ens va quedar 

pendent la comunicació amb el Mario Pasqualotto que esperem 

reprendre durant aquest curs. 

 

CURS 2020-2021. 

Malgrat tot el curs escolar que vivim, sense aula de plàstica, amb les 

mesures de seguretat, la incertesa i el neguit estem intentant donar-li 

continuïtat al projecte. Ens hem adaptat a les mesures i treballem amb 

els centres i manifestacions artístiques que encara tenim més a prop i no 

ens cal agafar transports. 

Hem treballat amb La Nau Bostik i l’artista Daniel Toso i amb l’Espai 30 i 

Benjamin Torcal. 

Mantenim el contacte i l'interès de Can Framis per poder continuar fent 

palesa la necessitat de l’art a l’educació i la interrelació amb l’exterior i els 

artistes. 

 

 

 

 


