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art i diversitat cultural
Presentació
Mitjançant aquesta activitat els nois 
i noies crearan les seves obres utilit-
zant diferents tècniques i llenguat-
ges artístics per parlar d’un mateix 
tema, la diversitat cultural. El grup 
compartirà les seves creacions amb 
altres nois i noies de tot el món a 
través d’Internet. 

Objectius educatius
 Propiciar el diàleg sobre un com-

plex fenomen social.
 Llançar un missatge de compro-

mís crític i reflexiu sobre la socie-
tat actual.

 Desenvolupar la imaginació i la 
creativitat. Plasmar artísticament 
les seves impressions, percepcions, 
concepcions i idees.

Motivació
 Conèixer diferents artistes del 

món de la fotografia, la pintura, 
l’escultura i el dibuix: les diferents 
disciplines, obres i tècniques.

 Anar a algun taller on hi treba-
llin artistes: ens explicaran en què 
consisteix la seva feina, què hi ha 
al darrera de les seves obres, quin 
treball previ a l’obra desenvolu-
pen, què els motiva a crear i altres 
curiositats interessants.

 Visitar galeries d’art. Observarem 
les obres i conversarem entorn als 
sentiments que ens han provocat. 
Reflexionarem entorn al què creiem 
que els autors ens volen transmetre.

 Consultar la pàgina web:  
www.atlasdeladiversidad.net. 
Crearem un usuari, consultarem les 
coses que pengen altres nois i noies 
del món i agafarem idees per quan 
haguem de crear les nostres obres.

Art i diversitat cultural
Per tal d’elaborar creacions artísti-
ques que reflecteixin el que és per a 
cadascú la diversitat cultural farem 
una feina prèvia de documentació i 
anàlisi de la informació. Per tant, es-
tarem posant en pràctica la creació 
d’opinió pròpia, la reflexió entorn les 
desigualtats, la defensa dels drets i 
deures de les persones i l’expressió 
dels sentiments i les emocions d’un 
mateix a partir de l’art.

A més, compartir les creacions amb 
altres nois i noies de tot el món i 
intercanviar bones pràctiques per-
metrà al grup de mitjans conèixer 
experiències culturals diverses, 
identificar-se amb més d’un grup 
social, conèixer altres persones i 
dialogar amb elles. 
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Les diferents activitats que 
durem a terme

 Cerca d’informació: per tal de 
poder saber el màxim sobre el tema 
farem diferents activitats que ens 
permetran documentar-nos.
•	 Anirem	a	 la	biblioteca:	 cercarem	
informació sobre la diversitat en 
general, i la diversitat cultural en 
particular. Coneixerem el fenomen, 
les causes, les conseqüències, els 
canvis que provoca en la societat i 
com es pot gestionar.
•	 Coneixerem	notícies	d’actualitat	
sobre el tema: llegirem els diaris, 
escoltarem notícies i programes de 
ràdio relacionats amb la diversi-
tat cultural. Buscarem informació 
actual a Internet amb l’ajuda dels 
monitors/es.
•	 Contactarem	 amb	 persones	 i	
associacions del barri: escoltarem 
les seves experiències, els pregun-
tarem dubtes i mantindrem una 
conversa agradable.

 Compartim aprenentatges: un 
cop haguem obtingut tota la infor-
mació sobre el tema ens trobarem 
per compartir el que més ens ha 
cridat l’atenció. Aportarem cites, 
notícies, fotografies, articles inte-
ressants i explicarem amb quina 
sensació ens hem quedat de tot 
plegat. Això ens servirà per poder 
partir d’un mateix punt.

 Experimentem amb diferents 
tècniques: comptarem amb dife-
rents recursos per crear a partir 
de diferents tècniques, farem pro-
ves per saber en quina disciplina 
ens trobem més a gust. Dibuixa-
rem, crearem escultures amb fang,  
pintarem...

 Ens posem mans a l’obra: a mida 
que anem trobant el gust per una 
de les disciplines i les diferents tèc-
niques, començarem a fer feina:
•	 Inspirar-nos	 en	 alguna	 imatge,	
cançó o esdeveniment d’actualitat. 
Ens centrarem en algun element 
significatiu per a nosaltres.
•	 Concentrar-nos	 i	 deixar	 volar	
la imaginació. Ens podem posar 
música que ens faci despertar els 
nostres sentits.

•	 Trobar	el	lloc	ideal	per	crear.	Se-
gons el què vulguem crear i com 
ho vulguem plasmar necessitarem 
anar a l’exterior o quedar-nos a 
l’esplai, trobar un lloc més o menys 
il•luminat,	 estar	 en	 silenci	 o	 en	
contacte amb gent.

 Muntar l’exposició: podem ex-
posar a la plaça, al centre cívic, a 
alguna sala del barri, a la biblio-
teca o al casal d’avis. Pensarem 
els noms de les obres, prepararem 
els suports, pensarem la posició i 
l’ordre que volem mantenir i el títol 
de l’exposició.

 Penjar les obres a la web www.
atlasdeladiversidad.net: un cop 
tinguem les obres exposades les 
podem fotografiar i penjar a la web 
per compartir-ho amb els altres 
nois i noies del món.
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L’activitat art i diversitat cultural 
ens permetrà treballar:
•	 L’empatia,	 la	 comunicació	 i	 el	
respecte: coneixerem diferents pro-
fessionals, aprendrem a dialogar 
amb persones adultes i de diferents  
indrets del món.
•	 La	 identitat:	 descobrirem	 què	
som capaços de fer en l’àmbit de 
l’expressió artística i augmentarà 
la nostra autoestima. Coneixerem 
persones i costums de diferents 
països. Anirem formant la nostra 
identitat a mida que coneguem  
difertents cultures.
•	 La	 justícia	 social	 i	 l’equitat:	 ens	
interessarem per conèixer més en-
llà del nostre entorn proper i des-
envoluparem el propi pensament 
entorn al que passa al món.

Al final de l’activitat valorarem:
•	Què	 hem	 après	 en	 la	 recerca	
d’informació que hem fet,
•	 Si	hem	estat	capaços	de	reflectir	
la nostra visió sobre la diversitat 
cultural de forma artística,
•	 Com	ens	hem	sentit	en	veure	 fi-
nalitzades i exposades les nostres 
obres,
•	Què	 ens	 ha	 aportat	 conversar	
amb nois i noies d’altres idnrets del 
món,
•	 Si	hem	estat	capaços	de	reflexio-
nar entorn al missatge que ens volia 
transmetre cadascú a partir de la 
seva obra,
•	Què	hem	après	dels	altres,
•	 Si	 creiem	 que	 el	 grup	 està	més	
cohesionat.


