
GUINOVART I... ACCIÓ!  
El gran mural

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS

• Apropar als escolars al patrimoni cultural del 
territori,  a l’art contemporani i el fenomen artístic en 
general.
• Estimular i facilitar l’apropament al llenguatge  
plàstic  d’en Josep Guinovart des d’una perspectiva  
reflexiva.
• Donar a conèixer l’experimentació sobre materials, 
instruments i tècniques a fi de facilitar la pròpia 
expressivitat.
• Relacionar els elements que conformen l’obra 
de l’artista Josep Guinovart amb el nostre entorn 
immediat.
• Desenvolupar la creativitat a través de la composició 
artística.

DADES BÀSIQUES

IMATGES DE L’ACTIVITAT

En Josep Guinovart  és un artista  en constant transformació, però  tothora trobem en la seva obra  el 
món quotidià expressat d’una manera directa, per la inserció, a la mateixa tela o a qualsevol altre suport, 
d’objectes extrets del territori que l’envoltava –grans de blat, branques, fulles, pedres, fang, plàstic, vidre... – i l’ 
aplicació del color, el pigment que dona el darrer sentit a l’obra. És, sobretot, amb aquest tipus de material 
que forma part de la nostra vida quotidiana amb el que proposem un treball plàstic als centres educatius.  
Recollirem elements naturals, quotidians en desús o de rebuig a l’entorn pròxim per realitzar el gran mu-
ral després de veure un audiovisual comentat per conèixer l’artista i la seva obra. La visualització de tots 
els elements i les seves característiques ens facilitaran la realització del mural. Coneixerem els estris i les 
tècniques d’aplicació dels materials que ens proporcionaran un infinit ventall de possibilitats estètiques en 
la nostra creació artística.

Durada de 
l’activitat
2 hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
CI, CM, CS, ESO, BAT, Cicles formatius, 
Educació Especial

Número de participants per grup
Segons la normativa vigent. 

Tarifa
3,90 € per alumne
*Consulteu tarifes COVID19
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

EDUCACIÓ DE QUALITAT. Garantir una educació inclusiva,  equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom
• Comprendre l’important rol de la cultura per assolir la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES REFERENTS A L’EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (EDS) 

• Competència de pensament sistèmic.
• Competència de col·laboració.

• Competència de pensament crític.
• Competència d’autoconsciència.
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT ARTÍS-
TIC
Dimensió percepció, comprensió i valoració
Competència 2. Utilitzar elements bàsics dels llen-
guatges visual, corporal i musical i estratègies per 
comprendre i apreciar les produccions artístiques. 

Competència 3. Comprendre i valorar elements sig-
nificatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya 
i d’arreu.

Competència 4. Comprendre i valorar elements sig-
nificatius de la contemporaneïtat artística.

Dimensió interpretació i producció
Competència 5. Emprar elements bàsics del llenguat-
ge visual amb tècniques i eines artístiques per expres-
sar-se i comunicar-se. 

Dimensió imaginació i creativitat
Competència 8. Improvisar i crear els elements i re-
cursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i pro-
duccions artístiques multidisciplinàries. 

Continguts clau
• Percepció sensorial dels elements presents en 
l’entorn natural, cultural i artístic. 
• El patrimoni i les manifestacions artístiques. 
• Propietats dels elements que trobem presents en 
l’entorn i en les obres artístiques. 
• Expressió de les idees, les emocions i les experièn-
cies que desvetllen les manifestacions artístiques.  
• Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels 
diferents elements i llenguatges artístics. 
• Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les 
produccions artístiques pròpies i dels altres. 
• Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artís-
tics. 
• Produccions artístiques visuals i plàstiques. 
• Expressió artística d’emocions, experiències, desit-
jos i valoracions crítiques.  
• Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació 
artística.
• Relació entre l’art, la societat i la cultura.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT 
D’EDUCACIÓ EN VALORS 
Dimensió interpersonal 
Competència 4. Mostrar actituds de respecte actiu 
envers les persones, les seves idees, opcions, creences 
i les cultures que les conformen. 

Continguts clau 
• Conductes autònomes. 
• Conductes responsables i corresponsables.
• Normes i límits en les actuacions quotidianes. 
• Relació amb l’entorn: implicacions socials i naturals 
de la pròpia conducta.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT LIN-
GÜÍSTIC
Dimensió comunicació oral 
Competència 3. 
Interactuar oralment d’acord amb la situació comuni-
cativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

Continguts clau 
• Saludar i prendre la paraula. 
• Cooperar amb l’interlocutor per fer fluir la conver-
sa.
• Adequar-se a la situació i a la intenció comunica-
tiva.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT ARTÍS-
TIC
Dimensió percepció i escolta 
Competència 2. Mostrar hàbits de percepció reflexiva 
i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natu-
ral i cultural. 

Dimensió expressió, interpretació i creació 
Competència 5. Compondre amb elements dels llen-
guatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies 
de cada àmbit.

Competència 6. Experimentar i/o improvisar amb 
instruments i tècniques dels llenguatges artístics. 

Competència 7. Desenvolupar projectes artístics 
disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com 
col·lectius.

Dimensió societat i cultura 
Competència 8. Valorar amb respecte i sentit crític les 
produccions artístiques en els seus contextos i fun-
cions. 

Competència 9. Gaudir de les experiències i crea-
cions artístiques com a font d’enriquiment personal 
i social.

Competència 10. Fer ús del coneixement artístic i de 
les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció 
prosocial.

Continguts clau 
• Percepció visual. 
• Fonaments del llenguatge visual, plàstic i audiovi-
sual. 
• Elements bàsics de les produccions artístiques. 
• Llenguatges artístics: procediments, ús i interrela-
ció. 
• Interpretació de les formes i lectura d’imatges. 
• Art i societat.
• Art i compromís. 
• Interacció de les arts. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DE LA 
CULTURA I VALORS
Dimensió personal
Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de 
decisions i ser responsable dels propis actes. 

Dimensió interpersonal 
Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu en-
vers les altres persones, cultures, opcions i creences. 

Continguts clau 
•  La presa de decisions: fases i conseqüències. 
• Els criteris com a fonament de la presa de decisions.
• La dignitat humana i el respecte. Consideració de 
la igualtat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L’ÀMBIT LIN-
GÜISTIC
Dimensió comunicació oral 
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral 
d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, 
mantenir i acabar el discurs.

Continguts clau 
• Processos de comprensió oral: reconeixement, se-
lecció, interpretació, anticipació, inferència, retenció.
• Formes de cortesia i respecte en les interaccions 
orals.


