
 
 

 

Aquesta exposició és fruit del treball realitzat durant aquest curs 2014-2015, realitzat per tota l’escola, 
a partir del projecte ExpressArt (procedent del MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona), que 
neix de considerar l’art contemporani com un generador inesgotable d’aprenentatges diversos i de la 
voluntat de posar a l’abast de tothom un projecte en què les experiències d’èxit de tots els qui hi 
participin estiguin garantides des del començament. 
L’objectiu és proporcionar recursos per treballar qüestions i temàtiques molt diferents, tenint present un 
enfocament competencial, sent l’art contemporani el punt de partida de tot el que se suggereix. 
 
El projecte vol destacar que l’art és un mitjà d’expressió que ofereix unes possibilitats gairebé inf inites 
de comunicar idees, sentiments, opinions i emocions i es pot utilitzar els més variats materials, objectes 
i procediments, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els fa 
servir. I és que no hi ha una tipologia d’artista única, ni una manera de fer única, ni un codi de 
significats universal. Al contrari, el que hi ha és una gran diversitat d’artistes, de maneres de treballar, 
d’expressions individuals i col·lectives, i de materials i procediments que es poden emprar. És per això 
que amb aquesta exposició volem donar a conèixer les múltiples obres d’art de tots nosaltres, utilitzant 
tots el mateix objecte en comú: les cartes d’una baralla. 
 

 

El projecte del MACBA s’ha pensat perquè els mestres puguin treballar amb els seus alumnes (Infantil, 
Primària, Secundària, Educació especial) l’art contemporani, a través d’una maleta, on hi ha 3 calaixos 
amb diferents objectes. Aquests objectes estan relacionats amb les obres d’art que hi ha al MACBA, 
que tota l’escola ha anat a visitar durant aquest curs. 
 



 
 
Nosaltres hem triat un d’aquests objectes com a punt de partida per crear les nostres obres d’art. 

 
Ens hem divertit molt fent aquesta exposició, i és que com deia Albert Einstein: 

 
“LA CREATIVITAT ÉS LA INTEL.LIGÈNCIA DIVERTINT-SE.” 

 
Esperem que gaudiu amb aquesta exposició! 
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