
Fabra i Coats – Centre d’Art Contemporani de Barcelona
c/ Sant Adrià, 20, 08030 Barcelona
T 932 566 155 
www.bcn.cat/centredart-fabraicoats
De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h 
Diumenges i festius, d’11 a 15 h

OCTUBRE 2014 
JULIOL 2015



Des de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani 
de Barcelona us volem presentar el nostre projecte 
educatiu L’Oficina d’Educació. Amb el nostre projecte 
volem treballar amb diferents tipus d’usuaris i 
per això hem dissenyat una programació dirigida 
sobretot a la comunitat escolar però que també 
inclou activitats obertes al públic no especialitzat i al 
territori associatiu de Sant Andreu.

Per als estudiants de primària com d’infantil, oferim 
visites amb tallers pràctics sobre les exposicions amb 
l’objectiu de fer una primera aproximació a la idea 
d’Art Contemporani. En el cas de Secundària apostem 
per l’ús de la Performance i l’Art d’acció per fer visites 
fora dels recorreguts i conductes convencionals.

I ja per acabar i per a públic general trobareu diferents 
tipus de visites, i “Vermut amb els implicats”, un event 
per veure l’Art de la mà dels seus protagonistes.

Esperem la vostra complicitat en la nostre recerca, al 
voltant de l’aprenentatge i l’Art i no dubteu a contactar 
amb nosaltres al nostre correu centredart@bcn.cat per a 
qualsevol pregunta.

Jordi Ferreiro
Oficina d´Educació del Centre d´Art Fabra i Coats





La nostra programació per Primària 
està composta per visites al voltant 
de l’exposició amb tallers plàstics a 
on posar en pràctica el que hem vist 
durant la visita. 

Aquestes visites estan vinculades 
al calendari expositiu, així que per 
aquest any 2014, el Centre d’Art Fabra 
i Coats ofereix 4 tallers relacionats 
amb 3 exposicions diferents, per 
a grups entre 6 a 12 anys, i a on els 
estudiants podran aproximar-se als 
diferents àmbits i tècniques de l’Art 
Contemporani com per exemple, la 
performance, el dibuix, l’ escultura i 
etc... 

Calendari de tallers escolars:

Duració: 
75 minuts 

Horaris: 
De dimarts a divendres.
de 9 a 18:00

Inscripció:
centredart@bcn.cat

VISITES
  + TALLERS

Ens desplacem a l’aula. 
Oferim suport a escoles amb dificultat de desplaçament. Comptem amb un educador que 

es pot desplaçar al vostre centre 
amb material multimèdia i educatiu 

per treballar amb el vostre grup 
els continguts de l’exposició a distància. 

Per més informació: centredart@bcn.cat



Molts dels artistes que veurem en aquesta 

exposició inventen altres mons amb la 

seva imaginació. Re-inventen la historia, 

passada i futura i per això, en aquest 

taller, nosaltres també imaginarem un 

present diferent per a tots nosaltres fent 

servir l’instal·lació i l’escultura com a 

mètodes de treball.

Setembre 2014 – Desembre 2015

Tot jugant en grup, treballarem i aprendrem 

el llenguatge artístic de la performance. 

A partir d’ unes micro-accions i del joc 

d’atzar experimentarem amb el nostre 

cos i amb l’espai que ens envolta per trobar 

noves maneres de percebre la realitat.

Maig – Juny 2015 

En aquest taller ens replantegem la idea 

de paisatge i de l’Antropització. A partir de 

l’ús del collage, el dibuix i l’escultura 

analitzarem com canvia el paisatge per la 

mà de l’esser humà i com hi podem posar 

remei d’una manera artística.

Gener – Abril 2015

Re-imaginant 
el futur.

Laboratori del 
paisatge.

¡¡¡NO PUC MÉS!!!



EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA 
I SUPERIOR



LOL, 
     OMG, 
       WTF!!!

Duració: 
75 minuts 

Horaris: 
De dimarts a divendres.
de 9 a 18:00

Inscripció:
centredart@bcn.cat

“LOL, OMG, WTF!!!”, són visites a 
l’exposició del Centre d’Art Fabra 
i Coats des d’un vessant lúdic 
i participatiu, a on per mitjà de 
l’acció artística i la performance, 
els alumnes poden aproximar-se a 
l’Art Contemporani i resoldre tots 
els seus dubtes. 

Els estudiants exploraran diversos 
conceptes clau en les pràctiques 
artístiques contemporànies des 
d’un altre posicionament que farà 
als alumnes traspassar la línia 
de l’espectador passiu per ser un 
usuari actiu.

Ens desplacem a l’aula. 
Oferim suport a escoles amb dificultat de desplaçament. Comptem amb un educador que 

es pot desplaçar al vostre centre 
amb material multimèdia i educatiu 

per treballar amb el vostre grup 
els continguts de l’exposició a distància. 

Per més informació: centredart@bcn.cat




