
 

 

Les volem als museus - Protagonistes 

 

Descripció: 
 

Amb l’activitat Les volem als museus - Protagonistes, reflexionarem mitjançant una 
dinàmica participativa sobre el paper de la dona en el món de l’art i en la societat en 
general.   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 de raça caucàsica? 

 

A partir del repte de donar a conèixer a les xarxes socials l’exposició Pintar, crear i 
viure. Dones artistes a l’Alt Empordà (1830-1939) l’alumnat descobrirà dones artistes 
de l’Alt Empordà i la seva obra, fins ara poc presents en els museus.  A través d’un 
recurs viral com son els mems, tractarem des d’una vessant crítica el paper de la dona 
en la història de l’art. El contingut de difusió serà realitzat en petits grups de treball i 
de forma analògica, treballant amb imatges ja impreses i la redacció de text.  
 

Competències principals: 
 Imaginació i creativitat. 
 Coneixement de la societat, l’art i la cultura. 
 Coneixement del món actual, tecnologia i vida quotidiana. 

 

Altres competències: 
 Aprenentatge individual i col·lectiu. 
 Instruments i aplicacions tecnològiques. 
 Expressió oral i escrita. 
 Raonament. 
 Comunicació i representació. 
 Connexions. 

 

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

 

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. 
 Crear un mem de forma analògica per fer visible el treball d’artistes 

empordaneses. 
 Desenvolupar i potenciar la creativitat. 
 Aprendre el paper de la dona artista en el món de l’art, i conèixer artistes 

empordaneses. 
 Aprendre diferències de concepte com igualtat i equitat. 



 

 

 Veure les xarxes socials com un mitjà de difusió. 
 Potenciar l’ús del llenguatge escrit i la comprensió lectora. 

 

Públic objectiu:  CS Primària 

 

Espai: Sales del Museu de l’Empordà i aula educativa. 
 

Durada: 1h 30min 

 

Materials: Pissarra, post-it, goma, fitxes plastificades, ordinador, projector i pantalla, 
bolígrafs i retoladors, imatges plastificades d’obres i retrats d’artistes. 
 

Preu: Activitat gratuïta. 


