
 

 

Connexions Creaktives 

 

Descripció: 
 

Una bicicleta amb un motor acoblat representa millor que cap altre objecte industrial 
la voluntat d’innovar per evolucionar i anar més enllà. Aquest és un clar exemple de 
connexions creatives!  
I tu? Ho vols provar? Descobreix l’eina Connexions Creaktives del Museu de 
l’Empordà.  
 

Connexions Creaktives es l’eina secreta per fomentar la creativitat i la innovació. És 
un taller que demostra que el talent creatiu no depèn de la inspiració o de les muses 
sinó d’aprendre a fer connexions improbables entre idees, objectes o art.  
 

Aquest taller està destinat a entrenar la creativitat de l’alumnat: Aprendrem a detectar 
i a fer connexions entre els objectes exposats i les obres d’art del museu per aplicar les 
connexions que en surtin i redissenyar o innovar els objectes exposats a Made in 
Figueres de ben segur que en surten propostes inimaginables i sorprenents. 
 

 

Competències principals: 
 Coneixement de la societat, l’art i la cultura. 
 Coneixement del món actual i vida quotidiana. 
 Expressió, interpretació i creació de l’art i la cultura. 

 

Altres competències: 
 Aprenentatge individual i col·lectiu. 
 Raonament i prova. 
 Comunicació i representació. 
 Connexions. 

 

Metodología: 
 Vivencial i participativa. 
 Aprenentatge basat en reptes. 
 Cooperativa. 

 

Objectius: 
 

 

 Acostar l’art a l’alumnat d’una manera lúdica, participativa i vivencial. 
 Desenvolupar i potenciar la creativitat. 
 Aprendre a analitzar i interpretar l’obra utilitzant el llenguatge específic de les 

arts plàstiques i la metodologia visual thinking. 



 

 

 Fomentar l’autonomia davant de l’obra d’art i el pensament crític. 
 Comprendre la versatilitat i el potencial de les peces artístiques per mostrar 

diversitat de temàtiques i de continguts. 
 Aprendre a construir un discurs mitjançant objectes i/o altres fonts. 

 

Públic objectiu:  ESO i BATX 

 

Espai: Museu de l’Empordà (Escorxador) 
 

Durada: 1h 30min 

 

Materials: Mapes Manual Thinking, enganxines Manual Thinking, retoladors, llapis, 
gomes, maquinetes, objectes quotidians i làmines d’obres d’art del Museu de 
l’Empordà. 
 

Preu: Activitat gratuïta. 
 


