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01 . Poseu-la al vostre lloc preferit de casa.
 

Investigueu què hi ha dins, trobareu un munt 
de papers i de materials.

Si voleu fer les activitats que us proposem, 
llegiu les instruccions per poder-les seguir. 
Si voleu fer qualsevol altra cosa, endavant!

Gaudiu del moment en família. 
De vegades és bo fer una pausa.

Materials per fer servir i retornar: 
 quan ja hàgiu espremut el potencial de la 

capsa en els dies disponibles, retorneu-la 
al Centre d’Art Torre Muntadas.

Apta per dretans i esquerrans, 
per híper-energètiques i per tranquil·les,

per grans i petits. 



Art en Família 
a casa! Llistat de material /

Hola, família!
Benvingudes a l’Art en Família a casa. 
Aquí teniu la vostra capsa-viatgera.
Descripció dels materials que trobareu en ella:

DINS LA CAPSA /

1.  Introducció al joc

Com fer servir la capsa-
viatgera d’Art en Família.

Llistat de material.

Art en Família + 108/112 
Accions de Carla Palacios: 
descripció de l’activitat que 
us proposem per vincular 
els dos projectes.

5 regles per completar el 
vostre repte: instruccions 
bàsiques per seguir 
l’activitat.

2.  Ressonants

Informació sobre artistes 
i les seves formes de 
treballar: us poden donar 
idees a l’hora de pensar les 
vostres propostes per les 
següents famílies, i podeu 
també seguir les accions 
que plantegen. A veure 
què passa!

La primera que trobareu 
és la proposta de la Carla 
Palacios, creadora del 
projecte 108/112 Accions 
que es podrà veure a Torre 
Muntadas el desembre 
de 2020. Ens demanda la 
nostra ajuda. Us apunteu?

Pàgines de proposta 
buides: aquesta fitxa és 
perquè vosaltres proposeu 
la vostra acció i formes de 
compartir a la resta de 
famílies i a la Carla Palacios. 
Podeu escriure, fer 
dibuixos… el que vulgueu!

Materials 

Papers de colors, gomets,
feltre... Tots ells són un
suport que podeu fer servir
si voleu, però també podeu
fer servir qualsevol altra
cosa que us passi pel cap.

També trobareu un 
element especial extra. 
Aquest és diferent a cada
capsa-viatgera.
—

A LA PART INTERIOR 
DE LA TAPA DE LA 
CAPSA /

Art en Família a casa / 
La capsa-viatgera!: 
descripció general 
del projecte

Com us invitem a participar 
des d’/Unzip?: idees que 
us poden servir per a les 
vostres propostes.

Art en Família 
+ 108/112 Accions 
de Carla Palacios
En aquesta ocasió, Art en Família 
es proposa capgirar el projecte 
de l’artista Carla Palacios 108/112 
Accions, un dels participants de la 
Convocatòria /Unzip 2020 i que té 
prevista la seva inauguració al mes 
de desembre. 

108/112 Accions és un compendi 
d’accions artístiques plantejades 
com jocs que la Carla Palacios 
llença a qui les vulgui realitzar i 
que ens fan reflexionar sobre la 
importància del moment present i 
la nostra posició respecte al món i 
l’espai que ocupem.

Dins d’aquesta capsa trobareu 
materials que us ajudaran a fer 
l’activitat, així com instruccions 
detallades i altres “ressonants” o 
artistes que han treballat propostes 
semblants i que us poden servir 
d’exemple. Vosaltres només heu 
de seguir unes senzilles passes i 
divertiu-vos amb l’experiència.

Comencem!

+ info projecte 108/112 acciones
elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals/carla-
palacios-lia-perez



Voldria saber què en penseu i li 
agradaria veure el resultat de la 
proposta. Com no podem provar-ho 
juntes, us deixa les instruccions 
per fer-la a casa i ens demana que 
us feu una foto/vídeo (o el que 
vulgueu!) quan us hi poseu.

Creieu que podrem donar-li 
aquest cop de mà?

A la Carla li agrada molt pensar jocs 
perquè la gent els faci. Per exemple, 
en una acció proposa menjar 
alguna cosa mentre es diu en veu 
alta un pensament sobre “obligació”, 
o en altra quedar-se simplement 
mirant mentre un enorme glaçó de 
gel es fon. 

Però no sap ben bé com convidar-
nos a participar, com fer-nos sentir 
còmodes encara que el que ens 
hi demani, de primeres, resulti una 
mica estrany.

Diguem-li com ens agrada que ens 
convidin a participar de les coses: 
una festa d’aniversari, una activitat 
fora de l’escola, un dia al camp amb 
les amigues… Per donar-vos un 
cop de mà per pensar això, us hem 
deixat exemples en la part interna 
de la tapa de la capsa-viatgera 
de com nosaltres us convidem 
a participar.

Quan arribi el moment, aquesta 
capsa-viatgera plena amb les 
nostres idees arribarà a la Carla, 
i ella incorporarà aquelles que 
més l’ajudin a la presentació del 
seu projecte.
—
 

¡Manos a la obra! 

Seguiu les instruccions que 
trobareu a continuació per fer 
aquesta activitat!

FER UNA PROVA 
D’UNA ACCIÓ SEVA: 
SILLAS COLECTIVAS

LI PODEM 
DONAR IDEES?

5 regles 
per completar 
el repte
REGLA 1 REGLA 2 REGLA 3 REGLA 4 REGLA 5

Però… 
què ens demana 
exactament 
Carla Palacios?

Divertiu-vos 
i jugueu en 
família! 

Agafeu el llibret 
2. Ressonants. 

Mireu la 
informació de la 
Carla Palacios i 
feu la proposta 
SILLAS 
COLECTIVAS. 

Feu-vos fotos 
o vídeos per tal 
de compartir 
l’experiència! :)

Les podreu 
posar impreses 
a la capsa-
viatgera o 
enviar-les a 
unzip@elprat.
cat

Posem la 
cadena en 
marxa!

Ara que 
heu viscut 
l’experiència, 
quina acció 
afegireu al llibret 
2. Ressonants? 

Us esteu 
convertint 
en artistes 
ressonants 
que proposen 
una nova acció 
per la resta de 
famílies i per la 
Carla Palacios: 
inventeu-la i 
escriviu-la a les 
pàgines buides!

Escriviu on 
s’indica com 
us agrada que 
us convidin 
a participar 
d’accions, 
propostes, 
festes 
d’aniversari… 
el que sigui! 

O com penseu 
que la Carla 
Palacios podria 
fer per convidar 
a tothom a 
participar del 
seu projecte.

Us poden servir 
d’exemple 
les idees que 
nosaltres hem 
apuntat a la 
cara interna 
de la tapa de la 
capsa-viatgera.

Remeneu 
la resta de 
propostes 
d’altres artistes 
i feu-les si us ve 
de gust! 

I si ens passeu 
fotos/vídeos, 
estarem més 
que contentes! 
:)




