
 

 

 

 Steet Art  
Descripció:  
Quan el carrer esdevé museu. L’activitat Street Art, està pensada com una visita guiada, 
seguint un recorregut urbà pel centre de Figueres, identificant i posant en relleu l’art 
contemporani que inunda l’espai públic de la nostra ciutat. Artistes com BL2A, Paula 
Bonet, Sonia Estévez, la Wäwä o FERT.ONE, entre d’altres, han utilitzat durant els darrers 
anys les parets de Figueres com a llenç per plasmar el seu art.  
L’alumnat descobrirà aquestes obres murals, posant-les en context i apropant-s’hi d’una 
forma vivencial i significativa, a l’hora que descobrirà com son, com treballen i què pensen 
els i les artistes que les han creat.  
El recorregut s’acabarà amb la proposta de crear un mural col·lectiu, on els joves puguin 
expressar què esperen/volen de la seva ciutat.  
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.  

- Percepció i escolta.  

- Raonament i prova.  

- Comunicació i representació.  

- Connexions.  
 
Metodología:  
- Vivencial i participativa.  

- Aprenentatge basat en reptes.  

- Cooperativa.  
 
Objectius:  
- Conèixer les obres d’art a l’espai públic de Figueres.  

- Conèixer els/les artistes que han realitzat obres d’Street a la ciutat de Figueres.  

- Aprendre i reconèixer les diferents tipologies d’art que es pot trobar a l’espai públic/urbà.  

- Crear una obra d’art urbà per a la ciutat de Figueres.  

- Acostar l’art a l’alumnat d’una manera lúdica, participativa i vivencial.  

- Desenvolupar i potenciar la creativitat.  
 



 

 

 
- Fomentar l’autonomia davant l’obra d’art i el pensament crític.  

- Conèixer la ciutat de Figueres des de la seva vessant cultural i artística.  
 
Públic objectiu: CM i CS Primària / ESO  
Espai: Itinerari per la ciutat de Figueres.  
Durada: 1h 30min  
Materials: Paper de mural, pintures, pinzells, sprays, llapis, gomes, folis, retoladors…  
Preu: Activitat gratuïta. 


