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L’art d’integrar i enriquir 

 

http://scur.cat/E4PMY0 

 

 
NRICH. Cambridge http://scur.cat/K7XZX5 

 

“terra baix, sostre alt” 

Delphine Labedan http://scur.cat/5J9M2J 
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L’art de fer-se preguntes sobre el món 



Casas R. (1901)   Ramon Casas i Pere Romeu en un automòbil 

Com l’art m’ajuda a entendre el món? 



L’art  d’interrogar les fonts 

Què està passant aquí? 

Mestre de l'Escrivà - Arxiu 

Municipal de Lleida 

Usaticis Barchinonensis 

Usatges de Barcelona 

Descripció i Observació.  
       

● Què és? Què hi passa? 

● Què hi ha? / Què no hi ha? 

● Qui hi ha? / Qui no hi ha? 

● Qui m’ho diu? 

● Com m’ho diu? 

● Per què? 

 

https://sdanc-recursos.blogspot.com.es/p/materials-de-suport.html 
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L’art de contextualitzar 

Quan passa això? 

 
 

● Quina mena de font és? 
● Qui ha estat l’autor? 
● Quan es va crear? On es va crear? 
● Què passava en aquella època? 
● Amb quina finalitat és va fer? 
● De quins materials i amb quina tècnica ha esta feta? 

● Els materials i la tècnica, són els que corresponen? 

Poden haver influït en l’elaboració del missatge? 

Auca de la Vida Alegre Barcelonina, impresa a la 

Impremta Méndez Núñez de Barcelona, 1911  

Ajuntament Barcelona. Cartell i programa  de 

Carnaval. Font: Arxiu Municipal de Barcelona. 

https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/
https://www.flickr.com/photos/tags/CarnavalBCN


L’art de posicionar-se 

I jo, què en penso? 

● Què m’aporta la font? 
● Quines preguntes em respon? / no em respon? 
● Quines preguntes em planteja? 
● I jo, què en penso? 

El plafó de la xocolatada. Plafó de rajoles decorades d’autor desconegut. 1702-1710. Museu de Ceràmica de Barcelona 

Febrer 1995 (núm 782) Cavall Fort i hereus de Josep Mª Madorell 



L’art de la performance 

Com ho represento? 



L’art de crear … 

Com ho explico? 

https://www.thinglink.com/ 

 

https://www.genial.ly/ 

 

correu: imatgesart@gmail.com 

usuari: imatgesART 

contrasenya: imatgesART2018 

 

https://roundme.com/ 
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L’art de comunicar i transferir 

compartim? 



Ester Forné  

eforne@xtec.cat 

Elvira Martí  

emarti3@xtec.cat 

Av. Drassanes 10. Barcelona  

93.882.31.00 

@cesirecat 

cesire@xtec.cat 

https://www.slideshare.net/cesirecat 

 

https://www.pinterest.com/cesirecat/ 
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