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Benvinguts al Centre d’Art Tecla Sala!
Us presentem el programa educatiu del curs 2018-2019 amb alguns interrogants comuns a
tota la programació d’enguany: què es l’art i què pot fer per a nosaltres? Al Servei Educatiu del
Centre d’Art Tecla Sala creiem en l’art com a eina educativa, transversal, expressiva i relacional
que ens ofereix un espai de trobada on poder compartir i construir un coneixement comú. A
partir dels estímuls i potencial del fet artístic, us convidem a reflexionar, experimentar , gaudir
i aprendre amb la vostra companyia.
I tu què has fet per l’art? és l’exposició de vídeo i instal·lació d’Eugenio Ampudia amb què
l’artista genera dubtes i preguntes a l’espectador al qüestionar el paper polític dels creadors i
el significat de l’obra d’art. A partir de gestos iconoclastes i de referències molt quotidianes en
la cultura visual contemporània, l’artista activa un exercici crític envers la institució museística,
els coneixements establerts i la cultura.
L’artista Jaume Pitarch presenta Invoice, una videoinstal.lació en la qual fa un exercici irònic
sobre els mecanismes burocràtics i administratius que acompanyen les produccions
artístiques, desplaçant el contingut d’una factura a una peça de cant gregorià. Amb motiu
d’aquesta exposició, el Servei Educatiu presenta un vídeo que recull l’experiència viscuda amb
dues escoles a partir de l’exposició del mateix artista “La pràctica impossibilitat del dejuni”,
que es va presentar l’any passat al Tecla Sala.
A banda de les activitats educatives a les exposicions oferim les activitats taller, propostes
experimentals basades en l’acció i el joc que obren vies d’expressió als participants. A La
imaginació és un lloc on plou, recuperem aquesta frase d’Italo Calvino per anomenar un taller
on explorar les possibilitats d’intervenir un diari, i a Toca Tecla Color proposem un espai per a
explorar de manera lliure i sensorial el món dels colors.
Per als mestres i professors oferim sessions de formació i presentació de les exposicions amb
trobades on compartir i dialogar sobre els continguts i imaginar les possibilitats educatives que
es poden desplegar a l’aula.
Paral·lelament, continuem participant en el programa Fem Tàndem L’H amb l’Escola Pau
Casals i l’Escola Pau Sans de l’Hospitalet, un treball que es desplega al llarg de tot el curs i que
incideix en el paper transformador que pot tenir l’art a les escoles.
Per al públic general hem dissenyat un seguit d’activitats vinculades a les exposicions per viure
el centre d’art des d’altres experiències a les habituals, com ara una visita nocturna a
l’exposició o la visita per a persones amb el seu gos.
Us esperem un any més per descobrir plegats la nova programació i viure-la junts. Estigueu
atents a les nostres xarxes socials on anirem compartint i informant del que va passant!
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EXPOSICIONS AMB ACTIVITATS EDUCATIVES
•

Eugenio Ampudia. I tu què has fet per l’art?
Activitats educatives: del 20 de novembre de 2018 al 4 d’abril de 2019.
Adreçat a: educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius, educació
especial i d’adults.

ACTIVITATS TALLER
•

La imaginació és un lloc on plou
Dates: del 9 d’octubre al 6 de novembre de 2018.
Adreçat a: educació primària i ESO.

•

Toca Tecla Color activitat autònoma
Dates: del 30 d’abril a 30 de maig de 2019.
Adreçat a: educació infantil i 1r de primària.

FORMACIÓ
•

Visites per a mestres i professors.

FEM TÀNDEM L’H
•

Projecte transversal entre educació i cultura.

ACTIVITATS VINCULADES A LES EXPOSICIONS
•

Visites per a públic general.

ACTIVITAT TALLER
Activitats independents a les exposicions en què no es fa una visita a la sala, sinó que els
participants s’adrecen directament a l’espai taller. L’activitat consisteix a fer un exercici pràctic,
amb l’objectiu d’oferir una via d’expressió i aprenentatge, i apropar al públic als processos de
creació.

Activitat taller LA IMAGINACIÓ ÉS UN LLOC ON PLOU
Adreçada a: educació primària i ESO
Dates: del 9 d’ octubre al 6 de novembre de 2018
Durada: 1 h 30 min

Què podem fer amb un diari? Podem dibuixar-hi? Podem fer una escultura? Podem
col·leccionar les seves paraules? A partir d’un diari, proposem als participants d’apropiar-se’n i
intervenir-lo per pensar alguna acció envers aquest mitjà d’informació per transformar-lo i
dotar-lo d’altres significats.
Us convidem a jugar amb les paraules, les imatges i el text, en un taller on farem volar la nostra
imaginació a partir d’un element tan comú com un diari.
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EXPOSICIÓ
EUGENIO AMPUDIA. I tu què has fet per l’art?
Dates de l’exposició: del 9 de novembre de 2018 al 2 de juny de 2019
L’exposició «Eugenio Ampudia. I tu què has fet per l’art?» aplega un conjunt de vint-i-una
obres multidisciplinàries realitzades entre el 1991 i el 2018 i una peça produïda especialment
per a l’exposició, les quals, a partir de la utilització dels llenguatges habituals de la publicitat i
dels mitjans de comunicació, ens traslladen a una ironia subtil i a associacions inesperades que
sovint arriben a l’absurd.
El treball d’Eugenio Ampudia (Melgar, Valladolid, 1958) es caracteritza pel seu marcat caràcter
inquisitiu, que intenta generar dubtes i preguntes a l’espectador. Amb actitud crítica, explora
els processos artístics, el paper polític dels creadors, el significat de l’obra d’art, les estratègies
que permeten posar-la dempeus, els mecanismes de producció, promoció i consum, l’eficàcia
dels espais assignats a l’art, així com l’anàlisi i l’experiència de qui contempla i l’interpreta.
«Eugenio Ampudia. I tu què has fet per l’art?» ens permet comprovar com els interessos
d’Eugenio Ampudia s’han mantingut gairebé intactes al llarg de vint-i-cinc anys de treball,
insistint de forma recurrent a reflexionar sobre el paper de l’artista al món, els seus interessos
i, sobretot, el lloc que la història li té assignat.
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Visita comentada
EUGENIO AMPUDIA, I tu què has fet per l’art?
Adreçada a: ESO, batxillerat, cicles formatius, educació especial i d’adults.
Dates: del 20 de novembre al 19 de desembre de 2018
Durada de l’activitat: 1 h 30 min
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Visita + taller
EUGENIO AMPUDIA, I tu què has fet per l’art?
Adreçada a: educació infantil, primària i ESO.
Dates: del 10 de gener al 4 d’abril de 2019
Durada de l’activitat: 2 hores (per a cicle infantil i 1r de primària, visita dinamitzada, 1 h 15
min)
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ESPAI DE JOC I DE DESCOBERTA
TOCA TECLA
Al Servei Educatiu volem promoure maneres de fer que fomentin la creativitat dels infants i els
acostin a l’art a través d’un espai sensorial i estimulant. Us proposem fer i desfer a partir de
materials diversos, un espai per al joc i l’exploració. Així, Toca Tecla és un lloc on poder tocar,
imaginar, compartir i manipular intuïtivament els materials de manera no estructurada i amb
les mínimes consignes, i on tenen cabuda l’espontaneïtat i la diferència.

TOCA TECLA COLOR
Adreçada a: cicle infantil i 1r de primària
Dates: del 30 d’abril al 30 de maig de 2019
Durada: 1 h 15 min
Aquesta temporada us presentem el Toca Tecla Color, una proposta de descoberta entorn les
diferents propietats del color. Un espai on es pot jugar a diferenciar els matisos d’un mateix
color a través de la carta de colors del Pantone, a fer composicions amb els materials
combinant formes, colors i mides o a descobrir l’efecte de la transparència del color a través
de la llum. Una manera de descobrir el món de l’art de manera lúdica, amb alegria i des del
descobriment d’un mateix.
ACTVITAT AUTÒNOMA Aquesta activitat s’ofereix com una activitat autònoma, sense el servei
d’educador del centre. El desenvolupament de la sessió és a càrrec dels mestres del grup.
SESSIÓ DE PRESENTACIÓ de l’espai: En cas que no s’hagi realitzat mai aquesta activitat us
convidem a assistir a la sessió de presentació que farem per a mestres el 30 d’abril de 2019.
Amb inscripció prèvia (contacteu amb el Servei Educatiu).

FORMACIÓ A PER MESTRES i PROFESSORS
EUGENIO AMPUDIA, I tu què has fet per l’art?
Visita comentada a l’exposició
Adreçat a: mestres, professors i persones interessades.
Dates: 28 de novembre de 2018
Hora: 13 h
Durada de l’activitat: 1 hora
Si us interessa conèixer l’exposició abans de venir-hi amb el vostre grup, us oferim una visita
perquè conegueu previament els continguts de l’exposició, i per parlar de les possibilitats de
com treballar-los a l’aula.

TOCA TECLA COLOR activitat autònoma
Sessió de presentació
Adreçat a: mestres d’educació infantil i 1r de primària
Dates: 30 d’abril de 2019
Hora: 13 h
Durada de l’activitat: 1 hora

Activitats gratuïtes. Per inscripcions contacteu el Servei Educatiu al correu:
serveieducatiu@l-h.cat o al telèfon 934 032 620

PROJECTE TRANSVERSAL
FEM TÀNDEM L’H

El projecte Fem Tàndem L’H pretén teixir aliances entre les àrees d’educació i cultura
mitjançant la vinculació entre un centre educatiu i un equipament cultural de la ciutat.
L’objectiu és singularitzar una escola amb un aprenentatge artístic, per tal de millorar
el prestigi dels centres educatius en el seu entorn immediat, el barri, enfortint
l’autoestima de la comunitat educativa i introduint-hi noves metodologies de treball.
El Centre d’Art Tecla, a través del Servei Educatiu, s’ha vinculat a l’Escola Pau Casals i a
l’Escola Pau Sans en aquesta iniciativa de ciutat, a partir de projectes artístics que giren
entorn les exposicions de cada temporada.
Creiem en l’enorme potencial que té l’art com a font d’aprenentatge i, alhora, com a
instrument docent. L’objectiu és poder treballar de manera interdisciplinària, perquè
l’àmbit artístic s’entrellaci amb tots els camps de coneixement, superant la
fragmentació de les tradicionals àrees curriculars.

ACTIVITATS VINCULADES
A banda de les visites comentades per al públic general, també hem dissenyat activitats
vinculades a les exposicions, per tal de viure el centre d’art de manera diferent a allò habitual,
com ara una visita nocturna a l’exposició o visitar-lo amb el vostre gos.

EUGENIO AMPUDIA I tu què has fet per l’art?
“El perro de Tonetty” et convida a l’exposició
Visita comentada per a persones amb el seu gos
Adreçat a: veïns del barri de la Torrassa i la Florida
Durada de l’activitat: 1 hora

EUGENIO AMPUDIA I tu què has fet per l’art?
Visita nocturna a l’exposició
Visita comentada per a públic general
Adreçat a: públic general
Durada de l’activitat: 1 h 30 min

Activitats gratuïtes amb inscripció prèvia. Places limitades. Per la data i hora consulteu el web
o contacteu amb el servei educatiu al correu: serveieducatiu@l-h.cat o al telèfon 934 032 620
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Gràcies pel vostre interès.
Us hi esperem!

Per a més informació i reserves:
Teresa Rubio / Úrsula Garcia
serveieducatiu@l-h.cat
934 032 620
Per a reserves telemàtiques:
http://www.l-h.cat/educacio/260468_1.aspx?id=1

EN CAS QUE US QUEDEU SENSE PLAÇA PER FER LES ACTIVITATS EDUCATIVES ens podeu
escriure un correu amb l’activitat que us interessa, el nom de l’escola i el nombre d’alumnes.
Contactarem amb vosaltres en cas que hi hagi cancel.lacions o obrim noves places.

