
*A causa de la situació sanitària actual, les idees i 
propostes que s’incorporin a la capsa de materials 
seran reproduïdes/fotocopiades per poder continuar 
la cadena, però els materials que cada família faci 
servir no es compartiran amb altres persones, evitant 
així qualsevol probabilitat de contagi de la covid-19.

Les sessions són gratuïtes i coorganitzades per les 
educadores i dinamitzadores culturals: 

Amaia Martín
Membre del col·lectiu Lo Relacional
lorelacional.org
 
David Faure
instagram.com/david.faure.lo

Edat recomanada: 
Famílies amb infants entre 4 i 9 anys
 
Per participar cal inscripció 
al web de l’Ajuntament del Prat:
online.elprat.cat/actividadesweb/web/index.html
 
+ Info sobre el projecte a: 
elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals/art-en-familia

—
/Unzip Arts Visuals
elprat.cat/cultura/unzip-arts-visuals
unzip@elprat.cat 
934 782 237

COM  US 
INVITEM
A  PARTICIPAR
DES  D’/UNZIP?
Aquí algunes idees de com 
nosaltres fem les coses, per 
si us serveixen a l’hora de 
pensar les vostres propostes:

Preparem materials especials 
pensats per Art en Família i 
que tenen a veure amb els 
temes que tractarem.
 —
Us contactem via mail i telèfon 
per compartir les nostres 
propostes i convidar-vos a 
venir a les sessions.
 —
A l’inici de les sessions 
ens presentem i donem 
importància a cada persona 
posant-nos el nom visible 
amb un adhesiu a la roba. Així 
sabem el nom de totes les 
que fem l’activitat.
 —
Proposem les activitats de 
forma divertida, utilitzant el 
joc com la base de les nostres 
propostes al Centre d’Art, 
on els límits entre l’educatiu 
i la pràctica artística es 
desdibuixen.
 —
Habilitem un espai acollidor 
perquè les famílies puguin 
deixar els seus objectes 
personals i fer l’activitat de 
forma còmoda.
 —

Us convidem a participar 
de les sessions venint 
acompanyades de la persona 
que vosaltres vulgueu, així fem 
que el grup sigui més gran!
 —
Les activitats estan dirigides 
tant als infants com als 
adults, on totes explorem 
juntes conduïdes per les 
iniciatives proposades per les 
educadores o/i artistes.
 —
Pensem les propostes en 
relació amb mirades crítiques, 
participatives i inclusives, 
on tothom pugui formar part 
segons els seus interessos.
 —
Oferim diverses possibilitats 
i formes de fer perquè cada 
persona trobi el seu lloc i 
estigui còmode. 
 —
Acollim i donem autonomia 
a les distintes veus i les 
visualitzem en el procés i el 
resultat de l’activitat.
 —
Expliquem de forma 
anticipada què farem i quines 
activitats es proposen per a 
la sessió.
 —
Comuniquem en diversos 
llenguatges el missatge 
que volem transmetre: 
parlat, escrit, pictogrames, 
audiovisuals, explicacions 
amb lectura fàcil.
 —

Som flexibles, adaptant-nos al 
grup o la persona participant, 
deixant coses de banda 
si no funcionen i buscant 
alternatives a les propostes.
 —
És important acollir el procés 
i oblidar un únic objectiu o 
resultat, per així sorprendre’ns 
de les distintes solucions a 
les quals arribem partint d’un 
mateix plantejament.
 —
Ens agrada qüestionar, 
investigar, crear, compartir, 
experimentar, establir nexes 
entre les famílies i treballar 
en equip! 
 —

* Com invites tu o com 
t’agrada que t’invitin? 
Apunteu les vostres idees 
a la pàgina buida del llibret 
2. Ressonants.
—

El projecte educatiu del Centre d’Art Torre Muntadas 
“Art en Família” torna a posar-se en marxa readaptant-se 
a la situació i complint totes les normes de seguretat 
pertinents. 
 
Malgrat la situació i de no poder-nos reunir de forma 
física, volem continuar creant juntes i mantenint el 
contacte; i aquest espai educatiu de reflexió i joc artístic 
ens ha de servir per seguir imaginant plegades a través 
de la creativitat. Totes les idees, sentiments i sensibilitats 
són benvingudes.
 
Continuem treballant a donar un paper actiu a les 
persones participants, i aquest any ho fem sota el lema 
“Capgirem el Centre d’Art”, duent a terme activitats 
que es relacionen directament amb els projectes que 
s’impulsen des de la Sala d’Art Josep Bages. 
 
Ara, a més, l’Art en Família arriba a casa, on podreu gaudir 
de l’experiència tranquil·lament, sense pensar en res 
més que passar-ho bé! I ens hem empescat la manera 
de continuar fent-ho plegades, de no perdre de vista el 
punt col·lectiu de les nostres accions: amb una capsa-
viatgera que formarà una cadena entre una família i altra* 
i que finalment complirà un objectiu molt particular.
 
Fent, construïm! Esteu preparades?

—


