
Activitats educatives 

Tallers d’art per alumnes de
 primària, secundària i batxillerat  

aalba.cat/artsingular  ·  artsingular@aalba.cat   ·  609 00 62 25



El Grup Alba ofereix tallers per alumnes de 
primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, 
així com per centres i entitats socials per persones 
amb malaltia mental i/o en risc d’exclusió social.

Cada taller és el fruit d’un treball conjunt entre els 
experts en formació artística i formadors del 
centre Alba, enfocats a fomentar la sensibilització 
cap a l’ús de diversos materials plàstics i, a partir de la 
seva transformació, posar a prova els límits establerts 
de la teoria de la forma, el llenguatge i la nostra per-
cepció, amb l’objectiu de potenciar l’expressivitat i la 
capacitat analítica dels alumnes posant especial 
èmfasi en l’observació de la diversitat i la singularitat 
de les propostes, com a element enriquidor.

Els tallers tenen per objectiu incidir en l’apropament 
dels centres educatius a l’exposició Art singular II, 
que permeti abraçar diferents competències de la 
cultura visual i plàstica, així com per treballar i fomen-
tar una actitud ètica i positiva davant la diversitat.

Tallers educatius integrats 
en el currículum acadèmic 
i adaptats a cada centre

Art Singular és una iniciativa impulsada per la Fun-
dació Josep Santacreu fruit del seu compromís i 
passió per l’art i per la voluntat de dignificar i posar en 
valor les capacitats i talent artístic de les persones 
amb diversitat funcional, malaltia mental o risc d’ex-
clusió.

L’exposició té un caràcter integrador i normalitza-
dor. Pretén que artistes allunyats del circuit oficial 
d’arreu de Catalunya de l’art puguin exposar les seves 
obres al costat d’artistes de reconegut prestigi inter-
nacional.

Exposició a Casa Dalmases.
Carrer Major 87.

INFORMACIÓ BÀSICA

Coordina: Carla Patsi, responsable del Centre Cal Santacreu de Guissona - Grup Alba.

Col·laboren:

Més informació:   
609 00 62 25 (Carla Patsi)
artsingular@aalba.cat
aalba.cat/artsingular

Tallers durant tot el curs escolar a 
l’Auditori de Cervera. Carrer Major, 59.

Opció d’oferir els talles al Centre
educatiu

Marta Ferraté, artista visual, formadora del Grup Alba i educadora d'expressió artística.
Mayte Iglesias, esmaltista i educadora al Grup Alba. 
Maja Cecuk, doctora en història de l‘art i docent i col·laboració en diferents museus d’art.
Arnau Pont, artista del Grup Alba i llicenciat en belles arts.
Persones del Centre Espígol, Cervera - serveis a la Segarra.



TALLERS EDUCATIUS 

Educació Primària (1r-3r)  

Diari del fang

Aquest taller indaga des de l’experimentació a una apro-
ximació no tradicional cap al fang com a material, fent 
una clara referència a l’obra tan diversa i particular d’un 
dels artistes referents com és el Miquel Barceló.

L’exposició Art singular II és el punt de partida per 
explorar un dels materials més antics presents en la 
creació humana i situant-lo en un context contemporani.

Fomentar experimentació, imaginació.
Potenciar coneixement transversal al voltant de l'art 
contemporani, l’expressió individual i el respecte a 
la diversitat.

Objectius:

Duració del taller: 1,5 h.

Preu: 3€/alumne 
(visita guiada + taller amb materials inclosos)

Més informació: 

Descobreix tot el taller: 

Opció de realitzar el taller al centre educatiu

609 00 62 25 (Carla Patsi)
artsingular@aalba.cat
aalba.cat/artsingular

http://bit.ly/Taller1ArtSingular



Educació Primària (4t - 6è)  

I tu, què hi veus? 

Aquest taller proposa indagar en els processos de crea-
ció del significat de les imatges. El filòsof austríac 
Ludwig Wittgenstein exposà que el que veiem no té 
només una naturalesa visual, sinó que és per igual un 
procés mental.

L’exposició Art singular II és el punt de partida per 
explorar la diversitat de les interpretacions entorn de la 
creació i significat de l’obra en l’art contemporani.

Reflexionar sobre el significat dels verbs veure i 
mirar. Amb la fotografia, la història de l’art i en espe-
cial la pintura, deixen d’estar governades per la 
necessitat de representar la realitat amb fidelitat. 
L’art contemporani trenca completament amb 
aquesta convenció.  S’amplia l’experiència artística 
més enllà del que veiem, explorant la superfície i la 
idea de l’objecte.

Explorar l‘obra amb tots els sentits i amplificant
l’experiència més enllà de l’obvietat de la vista. 

Objectius:

Duració del taller: 1,5 h.

Preu: 3€/alumne 
(visita guiada + taller amb materials inclosos)

Opció de realitzar el taller al centre educatiu

TALLERS EDUCATIUS 

Més informació: 

Descobreix tot el taller: 

609 00 62 25 (Carla Patsi)
artsingular@aalba.cat
aalba.cat/artsingular

http://bit.ly/Taller2ArtSingular 



TALLERS EDUCATIUS 

Educació Secundària i Batxillerat 

Yayoi Kusama.
L'art com el refugi d'obsessió? 

Continuant amb la tradició de l’artista romàntic, apare-
guda a finals del segle XVII, que idealitza la marginalitat 
i associa la pertorbació mental i la llibertat amb l’origina-
litat enfront del convencionalisme imperant.

Durant el segle XX, les Avantguardes històriques  conti-
nuen amb el relat de la relació entre la  marginalitat i l’au-
tenticitat. Avui dia, es continua teoritzant des de dife-
rents perspectives aquest fenomen que en l’any 1945 
Jan Dubuffet va anomenar Art Brut.

El pintor i escultor francès amplià el llegat de la cèlebre 
col·lecció Prinzhorn, inclòs a l'art dels malalts mentals 
també obra d'artistes anomenats pels cercles oficials 
"marginals”. En el segle XXI, aquesta aproximació és 
vigent?

Conèixer la trajectòria artística i personal de Yayoi 
Kusama, una de les artistes contemporànies més 
importants de l’escena internacional. Contextualitza-
ció de la seva obra marcada per una contínua obses-
sió, en el seu cas per l’efecte de la profunditat infinita. 

Descobrir, en un segon terme, l’artista targarí Arnau 
Pont Vilalta, que ens donarà el testimoni sobre la 
seva experiència vital i artística.

Objectius:

Duració del taller: 1,5 h.

Preu: 3€/alumne 
(visita guiada + taller amb materials inclosos)

Opció de realitzar el taller al centre educatiu

Més informació: 

Descobreix tot el taller: 

609 00 62 25 (Carla Patsi)
artsingular@aalba.cat
aalba.cat/artsingular

http://bit.ly/Taller3ArtSingular



Activitats educatives 

MÉS INFORMACIÓ: 

ORGANITZA

COL·LABORA

609 00 62 25 (Carla Patsi)
artsingular@aalba.cat
aalba.cat/artsingular


