
De l’oblit al Tik Tok.

Pintar, crear i viure. Dones artistes a l’Alt Empordà
(1830-1939)

Coneixerem les obres de dones artistes de l’Alt
Empordà, fins ara poc presents en els museus.

Descripció

De l’oblit al Tik Tok és una proposta educativa pensada per donar a conèixer i  posar en
valor l’obra de 31 dones artistes que van treballar a l’Alt Empordà. A través d’una eina viral
com és el Tik Tok, tractarem des d’una vessant crítica el paper de la dona en la història de
l’art.

Art i gènere.

● Quin lloc i quin paper ha tingut la dona en la història de l’art?

● On podem trobar el treball de les dones artistes?

● I, si anem encara més enllà, per què la majoria dels considerats grans artistes són
homes blancs?

Amb diferents dinàmiques amb esperit crític i de reflexió, es pretén que l’alumnat
extregui la seves pròpies conclusions a partir de fets i dades empíriques del propi
Museu de l’Empordà, d’altres museus i dels treballs artístics-reivindicatius que es
poden trobar a les xarxes, i per acabar, fer un treball per visualitzar el paper de les
dones artistes empordaneses i crear en grup un vídeo curt per a Tik Tok.

Com ens poden ajudar les xarxes a donar visibilitat a la dona artista?

Les xarxes socials formen part del nostre dia a dia i, sobretot, del dels joves i adolescents.
En els últims mesos ha augmentat molt el número d’usuaris de Tik Tok (més de mil milions
d’usuaris i usuàries), una xarxa social de creació de vídeos breus que permet desenvolupar
una gran creativitat al disposar de diferents eines i recursos, així com un llenguatge propi
molt marcat.

La voluntat és que l’alumnat, després de visitar la mostra temporal, treballin la vida i l’obra
de les artistes presents a l’exposició i en facin difusió a partir d’un vídeo breu de TikTok,
emprant un llenguatge actual i proper, fent una lectura de valor i entenent millor conceptes
com igualtat-equitat, visibilitat-invisibilitat, gènere, etc.



Estructura de l’activitat

● Dinàmica 1. Treball individual.
○ Detonant, descoberta d’allò invisible

● Visita guiada exposició
● Taller. Treball en grup.

○ Treballem una artista empordanesa
○ Ideem el vídeo ( guió-efectes-localització)
○ Gravem el vídeo
○ Editem el vídeo

● Presentem el vídeo

Metodologia

A partir de les indicacions i les pautes marcades pel monitor començarem fent una llista
d’homes i dones que coneixem d’algunes professions tot descobrint l’equitat o no d’algunes
d’elles; tot seguit, es visitarà l’exposició “Pintar, crear i viure. Dones artistes a l’Alt Empordà
(1830-1939)”; a continuació i en grups reduïts, hauran de treballar una artista present a la
mostra creant un vídeo breu de Tik Tok. Finalment cada grup presentarà a la resta de
companys el vídeo.

Objectius

● Aprendre el paper de la dona artista en la història de l’art.
● Fomentar el pensament crític i la reflexió.
● Aprendre diferències de concepte com igualtat i equitat
● Conèixer les obres d’artistes empordaneses.
● Veure les xarxes socials com un mitjà de difusió.
● Crear un vídeo breu al TikTok fent visible el treball artístic d’artistes empordaneses.

Competències

Àmbit aprendre a aprendre. Aprenentatge individual i col·lectiu

Àmbit artístic. Expressió, interpretació i creació

Àmbit social Dimensió cultural i artística

Àmbit digital Instruments i aplicacions tecnològiques

Àmbit cientificotecnològic Raonament i prova
Connexions
Indagació naturalesa i vida quotidiana



Públic objectiu Alumnes de cicle superior de primària i ESO

Espai Dues opcions:
*Ens desplacem al vostre centre educatiu.
** A la Sala d’exposicions l’Escorxador

Durada 1h i 30 minuts

Materials Pissarra, post-it, goma, fitxes plastificades, ordinador, projector i
pantalla.

Els alumnes hauran de portar bolígraf o retolador, mòbil amb
l’aplicació de Tik Tok.

Costos Activitat gratuïta.

RESERVES: educaciomuseu@figueres.org / 677720522 (Pep)

Servei educatiu. Obert per reformes  - #CulturaSegura

Les nostres instal·lacions són segures i seguim totes les normatives sanitàries vigents en
el moment de realitzar de realitzar l’activitat. Obrim les portes a aquells grups escolars
que vulguin fer la descoberta del museu i utilitzar les instal·lacions i els seus serveis per
desenvolupar-hi les nostres activitats, les de l’escola o projectes compartits.

EXPOSICIÓ:
Pintar, crear, viure. Dones artistes a l’Alt Empordà (1830-1939)

Més informació:
https://www.museuemporda.org/exposicions/pintar-crear-viure-dones-artistes-a-lalt-empor
da-1830-1939/

MUSEU DE L’EMPORDÀ
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