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Introducció

Qui som?
La Fundació Arranz-Bravo és un espai d´art contemporani a L´Hospitalet
del Llobregat que té tres objectius principals: difondre l´art del pintor
Eduard Arranz-Bravo, promocionar la creació artística contemporània i dur
a terme una tasca educativa destinada a centres educatius i socials tant de
l´Hospitalet i com de la resta de poblacions de Catalunya.
El nostre servei educatiu s’adreça a la comunitat educativa per tal d’acostar
l´art contemporani al teixit social. La finalitat és, doncs, minimitzar la
distància que hi ha entre l´art i la població a través del treball de dos
conceptes fonamentals: l´art com a experiència i l´art per estimular l´esperit
crític. Amb aquest esperit van sorgir les tres iniciatives que defineixen el
nostre servei educatiu: les Visita-Taller dedicat a les escoles, els cursos
"Apropa´t a l´art" per professorat, i "Art als murs" també per escoles però
també altres centres.
Objectius
Principals
Aportar eines que permetin viure l’experiència estètica en la seva màxima
plenitud, és a dir entenent totes les seves possibilitats i matisos.
Instal·lar la creació artística contemporània com un dels pilars del
coneixement.
Donar a conèixer la figura del pintor Eduard Arranz-Bravo.
Secundaris
Immersió en el procés creatiu.
Acostar institució i teixit social.
Aprenentatge del treball en grup.
Què fem?
Visita-Taller
La visita guiada és un dels pilars educatius de qualsevol institució
museística. Des de la FAB treballem la vista a través de l´experiència de
l´art, seguint la màxima de Confuci: "M´ho van explicar i ho vaig oblidar; ho
vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre". És amb
aquest enfoc com proposem als alumnes que escoltin i vegin, però també
que experimentin amb les sensacions o conceptes que hagin vist o escoltat.
Per això, plantegem una sessió dividida en dues parts, ben diferenciades: la

primera part (la Visita) observem i analitzem les obres de la col·lecció, i a la
segona (el Taller) proposem reforçar de manera pràctica alguns dels
conceptes que hem trobat a la sala de exposicions.
Apropa´t a l´art (Cursos de formació al professorat)
"Apropa´t a l´art” és un curs adreçat a mestres d’escola, que té per objectiu
oferir una formació bàsica en la teoria i la pràctica de l´art. Oferim doncs
una formació sobre art per al professorat, la reflexió sobre com inserir el
fenomen artístic dins el currículum escolar de cada professor i, finalment,
l´elaboració de projectes artístics amb els alumnes del centre. Dins dels
curs, s´estudien diferents acostaments a l’art, s´educa la mirada i es
transmeten les eines necessàries per tal de fer de l´art un element més de la
vida professional de mestre.
Art als murs (Experiències APS)
Un altre pilar educatiu de la FAB és la realització d´activitats d ´APS
(aprenentatge i servei) en la qual s’ofereix un entorn d’aprenentatge
diferenciat de les propostes convencionals i enfocat a oferir un servei a la
comunitat. És un projecte adreçat a estudiants en risc d´exclusió social de
centres educatius, els quals durant un període de temps (normalment un
semestre) col·laboren amb diferents agents socials del territori: entitats,
centres educatius, institucions museístiques o artistes per a dur a terme un
projecte de pintura mural. Els alumnes aprenen tècniques, conductes
socials, intercanvien idees amb els artistes i, finalment, elaboren una obra
d´art col·lectiva a partir d’idees reflexionades a l´aula.
Contacte
Si esteu interessats amb la nostra oferta educativa poseu-vos en contacte
amb:
Rosa Inglés rmingles@l-h.cat o al tel. 933 385 771
Artur Muñoz artur@arturmunoz.com o al tel 607 96 24 55
Si sou de l’Hospitalet us podeu apuntar directament mitjançant l’Intro:
http://www.l-h.cat/educacio/260468_1.aspx

Visita-Taller

#1 Dibuixem la música. L’automatisme psíquic
A qui s’adreça
Aquest taller està dirigit a Educació Infantil, Primària i ESO.
Objectius
Dotar als participants d’una nova eina creativa, basada en la generació
espontània a partir de l’alliberació de l’inconscient.
Fer conscient al usuari de la seva capacitat per dotar-se d´un estímul que
l´impulsi a dibuixar com a medi expressiu de les seves emocions i
sentiments.
Posar en contacte als assistents amb diverses tècniques de creació, com el
frottage o la "Procés generatiu" així com amb materials pictòrics
normalment no presents a l’escola.
Continguts conceptuals
L’automatisme psíquic com a generador de l’obra d’art.
L’automatisme psíquic com a un dels processos creatius d’Eduard ArranzBravo.
Acostament a l’obra d’Arranz-Bravo.
Comprensió de l’art com a vehicle d’expressió d’emocions.
Continguts procedimentals
Per tal d’assolir els objectius la visita taller presenta la següent estructura:
1º/ Visita a la FAB. Els usuaris entren en contacte amb les obres i
s´expliquen els fonaments i principis del taller.
2º/ Entrada al taller i posada en contacte amb el "Jo Artista" per part dels
participants mitjançant un petit procés de meditació que facilita la
comunicació amb l’inconscient dels participants.
3º/ Audició de música (seleccionada per la ocasió) per motivar el contacte
entre la pintura i la creació lliure.

4º/ Introducció al dibuix sense idea prèvia, llançaments energètics de traços
i pinzellades. Aquest procés acaba amb una immersió emocional sobre el
dibuix que comentarem al concloure.
Continguts actitudinals i de valor
Respecte pel treball de l’artista.
Bones pràctiques a la sala d’exposicions.
Bones pràctiques en el treball al taller.
Respecte i pel treball propi i dels companys.
Monitoratge
Els tallers impliquen la participació de professors acompanyants per tal
d’assegurar uns resultats òptims.
Els tallers podran realitzar-se a l’escola si fos necessari.
Material de suport
No es descriu.
Qualsevol dubte contactar amb el servei educatiu de la Fundació ArranzBravo.

#2 Grans idees, petites escultures.
A qui s’adreça
Aquest taller està dirigit a Cicle Mitjà i Superior de Primària i ESO.
Objectius
Possibilitar la creació escultòrica.
Donar a conèixer als assistents tècniques i recursos per generar formes
tridimensionals i representatives mitjançant elements ordinaris i a l´abast
de tothom.
Investigar sobre els objectes i les seves possibilitats artístiques per mitjà de
processos creatius propis de les arts.
Trobar un vincle d'expressió entre l´objecte i l’usuari.
Continguts conceptuals
Donar a conèixer l’obra d’Arranz-Bravo, concretament la seva vessant
escultòrica.
Treball volumètric, tant abstracte com icònic.
Potenciar la imaginació.
Potenciar la creativitat.
Educar la mirada.
Continguts procedimentals
Començarem amb una petita visita per la FAB donant molta importància a
la producció d’escultura d’Arranz-Bravo. Els alumnes comprenen les raons
de ser de l’escultura i es familiaritzen amb certs graus d’iconicitat
volumètrica.
A la segona part del taller es presenten els materials amb els que
treballarem: trossos de fusta, fruits secs, escorces, sorra, pedres o fulles
seques. Per crear escultures, s'acoblen aquests materials de manera que
generin una altra cosa/forma: potser un drac o una gallina, un monstre
terrorífic o una forma abstracta, tot és possible. Durant el taller, i amb
l'ajuda del tallerista i professorat, es treballen diferents tècniques d’unió,
com són la termo-cola o el lligat.

Continguts actitudinals i de valor
Respecte pel treball de l’artista.
Bones pràctiques a la sala d’exposicions.
Bones pràctiques en el treball al taller.
Respecte i pel treball propi i dels companys.
Monitoratge
Els tallers impliquen la participació de professors acompanyants per tal
d’assegurar uns resultats òptims.
Els tallers podran realitzar-se a l’escola si fos necessari.
Material de suport
No es descriu.
Qualsevol dubte contactar amb el servei educatiu de la Fundació ArranzBravo.

#3 Esprai, Stencils, Murs
A qui s’adreça
Aquest taller està dirigit a Cicle Mitjà i Superior de Primària i ESO.
Objectius
Dotar als participants de coneixements de creació artístiques relacionades
amb l’art mural, el graffity i el post graffiti.
Conciliar la pintura mural amb el civisme i l'expressivitat artística.
Conèixer tècniques de pintura amb materials propis de l´art urbà com
esprais o plantilles (stencil).
Despertar la creativitat dels assistents a partir del coneixement del seu
entorn: la pintura mural i graffitis.
Continguts conceptuals
Comprensió de l’art urbà.
Comprensió de l’art mural.
Donar a conèixer l’obra d’Eduard Arranz-Bravo en particular la seva
vessant mural.
Continguts procedimentals
El taller comença amb la visita a la FAB donant especial importància al
gran mural que l'envolta i que fou pintat per Arranz-Bravo per la
inauguració d'aquesta.
Una vegada els assistents han estat en contacte amb les pintures i obres
murals, començarem el taller amb la visualització d’art urbà. Els estudiants
aprenen les diferències entre art mural, graffiti i post graffiti i s’adonen del
poder de comunicació i d’impacte que tenen aquestes.
La última part del taller és la immersió en la tècnica i l´ús de plantilles i
esprais sobre cartró amb la finalitat que els usuaris posin en pràctica la
teoria apresa en el taller. Els participants es separen en tres grups i cada un
d'aquests durà a terme un mural. Grupalment, es pactarà i dissenyarà
quina informació i elements hi haurà, la composició, els colors, etc. Cada
nen posarà en pràctica la tècnica del graffiti. El taller es conclou amb la
presentació per grups de cada mural.

Continguts actitudinals i de valor
Respecte pel treball de l’artista.
Bones pràctiques a la sala d’exposicions.
Bones pràctiques en el treball al taller.
Respecte i pel treball propi i dels companys.
Monitoratge
Els tallers impliquen la participació de professors acompanyants per tal
d’assegurar uns resultats òptims.
Els tallers podran realitzar-se a l’escola si fos necessari.
Material de suport
No es descriu.
Qualsevol dubte contactar amb el servei educatiu de la Fundació ArranzBravo.

Recordeu, si esteu interessats amb la nostra oferta educativa, poseu-vos en
contacte amb:
Rosa Inglés rmingles@l-h.cat o al tel. 933 385 771
Artur Muñoz artur@arturmunoz.com o al tel 607 96 24 55
Si sou de l’Hospitalet us podeu apuntar directament mitjançant l’Intro:
http://www.l-h.cat/educacio/260468_1.aspx

