
 

 

EMPI, Utopies assolibles 

 

Descripció: 
 

Enguany, aplicarem les dinàmiques d’EMPI, Utopies assolibles, a l’exposició temporal 
Natura Viva, que es podrà visitar del 22 d’octubre al 13 de novembre del 2022. 
Coneixerem diverses obres artístiques que reflexionen al voltant de la natura i la 
relació que els humans mantenim amb ella. 
 

“Davant el saqueig que estem infligint als recursos naturals del nostre territori, el 
projecte vol obrir noves finestres a la natura per a inspirar, sentir i connectar_nos amb 
ella” …”Vivim una dècada marcada pel repte del compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible i volem posar l’atenció a les nostres interrelacions, la 
consciència en les espècies que habiten el nostre planeta i sobre l’evolució de la nostra 
empremta i el seu impacte a la biosfera” 

 

La visita a l’exposició ens presentarà diversos reptes que ens interpel·laran sobre si 
una utopia pot fer-se realitat. Experimentarem i abordarem la possibilitat de construir 
un EMPI (El Millor País Imaginable). La finalitat de l’activitat és que l’alumnat intenti 
superar diversos obstacles per poder veure realitzada la utopia de construir el millor 
país imaginable. 
 

Competències principals: 
 Coneixement de la societat, l’art i la cultura. 
 Aprendre a aprendre. 
 Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 
 Resolució de problemes. 
 Competència digital. 

 

Altres competències: 
 Autoconeixement. 
 Participació. 
 Percepció i escolta. 
 Expressió, interpretació i creació. 
 Aprenentatge individual i col·lectiu. 
 Comunicació oral i escrita. 
 Coneixement d’instruments i aplicacions tecnològiques. 
 Organització d’entorns de treball i aprenentatge. 
 Raonament i prova. 
 Connexions. 
 Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana. 

 

Metodología: 



 

 

 Vivencial i participativa. 
 Aprenentatge basat en reptes. 
 Cooperativa. 
 Learning by doing. 

 

Objectius: 
 Fomentar l’autonomia davant l’obra d’art i el pensament crític. 
 Acostar l’art a l’alumnat d’una manera lúdica, participativa i vivencial. 
 Potenciar la creativitat, la reflexió i la resolució de reptes. 
 Fomentar el treball en equip. 
 Conèixer i reflexionar al voltant del concepte utopia. 
 Pensar i crear un món ideal. 
 Conèixer a artistes i creadors/es contemporanis i la producció artística actual. 

 

 

Públic objectiu: ESO  
 

Espai: Museu de l’Empordà i aula educativa. 
 

Durada: 2 hores 30 minuts. 
 

Materials: Toolkit Metodologic i material de prototipatge.  
 

Preu: Activitat gratuïta. 
 


