


L’art és més que un producte de consum.

L’art ens ajuda a imaginar i a ampliar els punts de vista sobre les coses. 

L’art ens permet poetitzar la realitat.

L’art provoca reaccions, ens fa moure del lloc còmode, no ens deixa indiferents. 

L’art és un terreny per compartir preguntes i respostes, on podem ser lliures de 
qüestionar, opinar i debatre.

L’art ens fa desenvolupar sensibilitat i pensament crític. 

L’art contemporani és l’art del nostre temps i ens ajuda a pensar-nos, 
a imaginar-nos i a explorar el món des d’una perspectiva col·lectiva, 
creativa, reflexiva i crítica.

Volem introduir l’art contemporani a l’aula per generar situacions que capgirin 
dinàmiques establertes i afavoreixin l’aprenentatge a partir del qüestionament 
i la imaginació.

Proposem accions, experiències i activitats inspirades en pràctiques 
artístiques contemporànies presents en obres de la nostra col·lecció.

Ens basem també en la pràctica d’instruccions d’artista, en l’esperit 
contracultural del Do it yourself i en elements de la performance (presents 
a Fluxus i en altres corrents d’avantguarda des dels anys seixanta del segle xx) 
a fi de fusionar art i vida quotidiana.

I tot això... a la carta! Vosaltres decidiu els temes que més us engresquin, 
el temps que hi voleu dedicar i en quin moment del curs veniu a visitar-nos 
per interactuar amb les obres d’art.
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Art a la carta és un projecte educatiu d’art a l’aula que parteix de la Col·lecció 
Josep Suñol. Consta de càpsules per treballar a l’aula inspirades en pràctiques 
i procediments de l’art contemporani que es plantegen obertes i amb 
funcionament autònom i que giren al voltant d’una obra o d’un tema present 
al nostre fons d’art. D’entre les diverses càpsules que oferim, podeu triar les 
que més us interessin, amb l’objectiu de crear un recorregut propi per la nostra 
col·lecció. També podeu decidir el temps que hi voleu dedicar i en quin moment 
del curs voleu visitar-nos per descobrir en directe les peces que han propiciat 
les iniciatives. Demaneu a la carta! 

 

 
 

Art a la carta vol posar els docents, l’alumnat i la comunitat educativa 
al centre, donant-vos les eines necessàries per poder configurar un recurs 
a mida de treball a l’aula en funció dels vostres interessos.

Amb aquesta finalitat, posem a la vostra disposició un seguit de documents 
en format digital, com si fos un manual d’accions, que es poden treballar 
de manera transversal en diverses assignatures, durant el període de temps 
que considereu, i sovint us convidaran a relacionar-vos amb el vostre entorn, 
tant en l’àmbit de l’espai escolar com en el del barri.

Com que el projecte gira a l’entorn de la nostra col·lecció, posem a disposició 
la peça o les peces que han inspirat les càpsules, estiguin exposades o no 
a la mostra que tinguem en curs, per això es poden treballar any rere any 
les mateixes càpsules o incorporar-ne de noves. Pel mateix motiu, podeu venir 
a visitar-nos en qualsevol moment del procés de treball. 
Us endinsareu en el nostre magatzem i descobrireu on dormen les obres!



 1   Les càpsules d’Art a la carta són breus manuals d’accions inspirats 
en temes i pràctiques de l’art contemporani.  
Volem introduir l’art a l’aula no sols com a matèria sinó també com 
a metodologia, per això el projecte posa l’èmfasi en mètodes i procediments 
i no tant en artistes i obres concretes. 
 
 
 2  Les càpsules estan pensades per ser projectades a l’aula i perquè 
docents i alumnat les abordeu conjuntament.  
Ens interessa que respongueu col·lectivament als reptes creatius! 
 
 
 3  Cada càpsula s’estructura en els següents apartats:

Plantejament del tema a tractar i de la finalitat que el motiva.

Instruccions que proposen accions a l’aula i a l’espai públic.  
Les accions proposades s’inspiren en pràctiques artístiques i són 
volgudament breus, obertes i suggeridores. Cada grup decideix les que vol 
dur a terme, en les quals vol aprofundir i la manera com fer-ho.

Veniu a la Fundació Suñol a gaudir de les obres en directe.  
El contingut de les càpsules està basat en obres de la nostra col·lecció. 
Us adjuntem imatges i algunes pistes i observacions que us puguin donar 
idees i despertar la curiositat. Però us recomanem venir a la Fundació Suñol 
en algun moment del procés a descobrir-les de primera mà.

A l’apartat Investiga, us proporcionem enllaços i informació d’interès 
perquè pugueu documentar-vos i estirar del fil dels temes que més 
us interessin.

 
 4  Recordeu que les càpsules funcionen de manera autònoma. 
Podeu triar a la carta segons els vostres interessos o el temps de què disposeu. 
 
 
 5  Volem que us apropieu del recurs i el treballeu lliurement. 
Però us demanem que ens mantingueu informats i compartiu materials 
dels processos i resultats amb nosaltres i a les xarxes socials amb els hashtags 
indicats en cada cas.
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FORMACIONS A PROFESSORAT 
La Fundació Suñol oferirà sessions de formació 
a professorat i seguiment i acompanyament del 
projecte sempre que sigui necessari.

LA VISITA 
La visita amb el vostre grup a la Fundació Suñol 
serà conduïda per l’equip d’educació i tindrà 
una durada aproximada d’una hora i quinze 
minuts.

ADREÇA 
Mejía Lequerica, 14 
08028 Les Corts, Barcelona

PREU  
2 € per alumne 
(Oferim la gratuïtat a centres educatius 
de complexitat).

COM PARTICIPAR-HI? 
Si vols participar-hi, escriu o truca a: 
Patrícia Marqués
pmarques@fundaciosunol.org 
Glòria Fernández 
gfernandez@fundaciosunol.org 
+34 934961032

La visita a la Fundació Suñol es pot fer en qualsevol moment del procés (abans, 
durant o després del treball de les càpsules) i al llarg del curs escolar. 
Només cal reservar amb anticipació perquè puguem preparar la vostra acollida.

A les visites ens adaptem al nivell escolar i al treball que heu realitzat a l’aula. 
Més que visites a l’ús, per a nosaltres són un lloc de trobada on plantejar 
dinàmiques participatives, de reflexió i debat col·lectiu. 

I un apunt: si en el moment de la visita no tenim les obres que han inspirat 
les càpsules exposades a la sala, no importa. Les anirem a buscar plegats al 
magatzem: un recorregut pels bastidors d’un museu per descobrir-ne 
els secrets!


