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CCCA CAN CASTELLS CENTRE D’ART  

 

"La creativitat és avui tan important com l'alfabetització", defensa 
l'educador anglès Ken Robinson. Considera que és una habilitat essencial 
per treballar en la nova economia i en un món globalitzat. Per això aposta 
per potenciar el que ell anomena "pensament divergent" i que defineix 
com "l'habilitat de veure moltes possibles respostes a una mateixa 
pregunta".  
 

 
 
Volem trencar amb la visió que tenen moltes persones  que l’art 
contemporani és una disciplina aliena, que no serveix per a res, que no 
l’entenen... Com diu l'artista Dora Garcia: "El arte es para todos, pero solo 
una élite lo sabe". 
 
L’art és el llenguatge universal que ens permet treballar per abordar 
múltiples realitats. La cultura, l’art ... es poden entendre com a grans 
palanques de canvi per trencar estigmes, promoure el pensament crític, ... 
En definitiva: treballar per assolir societats més justes i cohesionades.  
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Serveis Educatius  
 
L'objectiu de les diferents propostes educatives és que els alumnes no 
només tinguin un contacte amb els llenguatges artístics, o la creativitat, 
sinó que també es treballaran conceptes emmarcats en el currículum 
escolar.   
 
Per això els nostres tallers es fonamenten en la Transpedagogia, que ens 
ofereix una nova visió de l’experiència artística,  i es posa el focus en el 
procés pedagògic, entenent l’art com un vehicle per comprendre el món i 
a nosaltres mateixos. S’evidencia també  que l'art és una "necessitat" de 
l'ésser humà, que forma part de la seva existència, de la seva història, del 
seu present i del seu futur.  
 
Al CCCA podreu tenir sempre la possibilitat de visitar qualsevol de les 
nostres propostes expositives, perquè totes tindran servei de visites 
guiades i un taller pràctic, tant per a Primària com a Secundària.  
 
A part de l’oferta que us proposem, estem oberts a fer projectes "a la 
carta", tenint en compte els vostres interessos i necessitats.  
 
També us oferim la possibilitat de fer-vos l’assessorament, seguiment o 
producció de propostes creatives al mateix Centre. Pintar un mur, fer una 
instal·lació, decorar el Centre,...o realitzar algun treball o projecte a l’aula. 
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Propostes educatives permanents de CCCA  
 
* Aprenem a mirar una obra- Educació Primària i Secundària 
 
A partir de les exposicions temporals i el Fons Municipal d'Art, us 
proposem que els vostres alumnes aprenguin a com enfrontar-se a una 
obra d'art contemporani.  
 
* Art, natura i valors- Educació Primària i Secundària 
 
Us oferim la possibilitat de treballar les competències, amb un taller de 
ceràmica, de la mà de la ceramista i biòloga Zita Rodrigues.  
 
* Taller de poesia visual - Educació Primària i Secundària 
 
Impartit per Maria Cosmes -Artista visual. Aquest taller té els objectius de 
donar als infants l'oportunitat d'escoltar el seu interior i discernir què són 
els sentiments.  
  
* Passejada d’art al carrer- Primària i Secundària 
 
Itinerari urbà de les escultures al carrer, on els alumnes aniran coneixent 
diferents propostes artístiques del municipi.  
  
* Visita al taller de l’artista Ferran Soriano - Educació Primària i Secundària 
 
Ferran Soriano ens obre les portes del seu taller. Una oportunitat per 
conèixer el procés creatiu des de dins.  
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Propostes educatives de les exposicions temporals de CCCA 

 
* LAC - Laboratori d'Art Comunitari 

Setembre a octubre de 2016 
 
Tots som Artistes! - Educació Primària i Secundària 
 
Visita guiada a l’exposició, on aprendrem  com dialogar amb diferents 
propostes d’art comunitari.  Posteriorment a la visita participarem en un 
taller creatiu. Les peces resultants del taller seran incorporades a 
l’exposició.  
 
* CCCA - Can Castells Centre d'Art 

Desembre 2016 a febrer del 2017 
 
Fem un Chillida! - Educació Primària 

 

Iniciar els alumnes a dialogar amb l’art contemporani. A expressar els seus 
sentiments i relats personals a través de diferents obres d’artistes com: 
Eduardo Chillida, Jaume Plensa, Antoni Tàpies, etc. construint una 
escultura.  
 

Arquitectura i Patrimoni a l’obra de Chillida - Educació Secundària 
 
Promoure el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents 
obres de l’exposició, així com aprofundir,  conèixer el procés creatiu i la 
gènesi de l'obra d'Eduardo Chillida. 
 
* Francesc Baiget. Art, humor i crítica social 
Març a maig del 2017 
 
Somnis creatius - Educació Primària 
 
Farem una visita a l’exposició, parant especial atenció a les peces que més 
relació tenen amb el món dels somnis, i parlarem dels somnis per després 
fer un taller creatiu on podran experimentar el procés expressiu i visual 
dels seus somnis, sentiments, emocions,... 
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Crítica, humor i sàtira social - Educació Secundària 
 
A la mostra podrem veure com l'art aborda problemes com la guerra, la 
violència contra els animals, l'adoctrinament, el medi ambient, el pas del 
temps,...  des de la sàtira i la crítica social, basant-se en l'humor i en el 
surrealisme. L'obra de Francesc Baiget ens permetrà promoure la 
creativitat dels vostres alumnes, com una eina per fomentar els valors i el 
pensament crític. 
 
 
 

Exposicions temporals de CCCA 
 
* LAC - Laboratori d'Art Comunitari 

Setembre a octubre de 2016 
Mostra dels diferents treballs realitzats al llarg de l'any al LAC, en els quals 
han participat més de dues-centes persones de diferents entitats i 
col·lectius de Sant Boi. Escultura, pintura, fotografia, instal·lacions,... una 
proposta expositiva que ens permetrà abordar temes com: la solidaritat, la 
crisi dels refugiats, la cerca d'un món millor, ...  
 
* CCCA - Can Castells Centre d'Art 

Desembre 2016 a febrer del 2017 
 
Iniciem aquesta nova etapa del Centre d'Art amb una exposició que recull 
les principals línies de treball en les quals es fonamentarà el nou Centre 
d'Art: artistes locals, el Fons Municipal d'Art, l'Art Comunitari i Art & Salut 
Mental.  Una oportunitat per conèixer aquest nou projecte, que busca 
acostar l'art contemporani a tothom. 
 
* Francesc Baiget.  
Març a maig del 2017 
 
Amb aquesta mostra volem promoure entre l'alumnat una mirada crítica 
de la realitat i mostrar com des de l'art es pot reivindicar i remoure 
consciències. En definitiva , promoure la creativitat com una eina per 
fomentar els valors, el pensament crític i per què no?  Somiar o riure! 
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RESERVA DE LES ACTIVITATS  
 
CCCA - Can Castells Centre d'Art 
 
Carrer Lluís Castells, 16 
08830 – Sant Boi de Llobregat 
Tel. 936 61 64 64 -  Tardes  
 
 
Horari obertura al públic del Centre:  
 
De dilluns a dissabtes de 16:00 a 20:30 hores 
Dijous i dissabtes de 10:00 a 13:00 hores 
 

Reserves Centres Educatius: 
 
Qualsevol  dia de la setmana a  cdalmau@santboi.cat   - 936 351 250 - Matins 
 
Important: Les activitats gratuïtes són limitades, no trigueu a fer les reserves, 
podríeu trobar-vos sense plaça. 
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CCCA – Aprenem a mirar una obra 

 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Educació plàstica i visual. Alumnes d’Educació Primària i l'ESO. 
 
 

Objectiu de l’activitat 
 

A partir de les diferents exposicions temporals i el Fons Municipal d'Art, us 
proposem que els vostres alumnes aprenguin a com enfrontar-se a una obra 
d'art contemporani. Volem trencar amb la idea  que l’art contemporani no 
s’entén o que no serveix per a res.  
 
Mostrar als alumnes que l’art és un vehicle per conèixer  millor el món que els 
envolta i a ells mateixos i que la creativitat no és exclusiva del món de l’art, sinó 
un poderosa eina personal i professional.   
 

Contingut de l’activitat 
 

La idea és fer accessibles els continguts expositius, a partir de la visió de cada 
alumne, de la seva pròpia experiència, de manera participativa.  Explicaríem 
com enfrontar-se a una obra d’art contemporani – pintura, escultura, 
instal·lacions ... -  i donaríem protagonisme als alumnes, als seus relats 
personals. 
 
Metodològicament estem treballant des dels plantejaments de l’Estètica 
Relacional de Nicolas Bourriaud o del Gir Educatiu d’Irit Rogoff, metodologia 
que s'està desenvolupant ja a museus com el Reina Sofia, el Thyssen o el 
Museu Picasso de Barcelona. 
 

 
 
Preus i reserva 
 
Aquesta activitat és gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
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CCCA – Art, Natura i Valors  
 

Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Plàstica. Medi natural. Altres. Alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i 
l'ESO 
 

Objectiu de l’activitat 
Promoure el coneixement del medi natural, l’educació ambiental i la cultura en 
valors, per mitjà del procés creatiu amb ceràmica. 
 
Iniciar els alumnes en el coneixement de tècniques de modelatge en fang. 
Potenciar l’expressió plàstica en formes tridimensionals, també com a vehicle 
per expressar les emocions, els sentiments ,... 
 

Contingut de l’activitat 
Abans de començar l'activitat coneixerem diferents propostes de ceràmica del 
fons de CCCAque ens donaran peu a iniciar un diàleg amb els alumnes, sobre 
la importància de la creativitat i l'experiència artística.  
 
Després acompanyarem els alumnes a construir una peça de ceràmica. 
L'escultura, en tant que  mitjà d'expressió tridimensional, funciona millor que la 
bidimensionalitat. L'artista Joseph Beuys deia: “El pensament és un procés 
escultòric i l'expressió de les formes pensades”. 
 

Expresiones és un mètode  de treball centrat en el procés creatiu, que  pivota al 
voltant dels conceptes: educació en valors, autoconeixement, aprendre de la 
natura, interpretar el patrimoni natural, els contaminants, el consumisme, 
l'individualisme, l'educació emocional,... tot això a partir del contacte amb la 
terra. 
 

 
 

Preus i reserva 
 
Preu alumne 5 € Grup mínim 100 €. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
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CCCA – Taller de Poesia visual  

 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Llengua catalana i castellana. Alumnes d'Educació Primària. 
 
Objectius  
  
Donar als infants l'oportunitat d'escoltar el seu interior i discernir què són els 
sentiments, per mitjà del llenguatge poètic. 
 
Descobrir i fomentar el llenguatge simbòlic al voltant dels sentiments. 
 
Desenvolupar la creativitat amb finalitats educatives. 
 
Contingut de l’activitat 
 
Llegirem un poema que parli de les emocions i els sentiments. A partir d'aquest 
s'explicarà la diferència entre la poesia discursiva i la visual. Això es farà amb 
exemples de poemes visuals de diferents artistes.  
 
Alhora que es mostren els poemes i s'explica el concepte s'anirà xerrant amb els 
alumnes per saber les seves opinions sobre els poemes i què els suggereixen 
aquests. 
 
Seguirem amb la creació d'un poema amb diferents materials sobre els sentiments que 
tenim al nostre cor: amistat, ràbia, tristor, alegria... 
 
Acabarem fent una presentació dels resultats del taller i els alumnes hauran d'exposar 
el seu poema.  
 
Proposta expositiva 
 
Una darrera proposta seria exposar els poemes dels alumnes a l'escola. També es 
podrien penjar a l'espai del vestíbul del CCCA.  Dependrà de la proposta expositiva del 
moment.  
 

 
 
Informació i reserva 
 

L'activitat serà conduïda per Maria Cosmes (rtista visual). maria-cosmes.org/es/ 
Preu activitat: 120 €. Duració 2 h. Grup màxim 25 alumnes.  
Reserves: dalmau@santboi.cat -  936351250 
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CCCA – Itinerari art urbà 

 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 
Educació Plàstica i Visual. Alumnes d'Educació Primària 
 
Objectiu de l’activitat 

 
 
 
 

Conèixer i gaudir del patrimoni artístic de Sant Boi. Aprofundir en l’observació i 
el descobriment de l’entorn quotidià. 
 
Convertir l’espectador en part activa dels processos expositius del patrimoni. 
Afavorir la reflexió crítica de les relacions entre les diferents obres del patrimoni 
i potenciar el treball individual i de grup. 
 
Contingut de l’activitat 
 

És una activitat que pretén difondre i donar a conèixer el patrimoni artístic de la 
ciutat a partir d’un itinerari urbà.  
 
A partir d'aquesta passejada establirem un diàleg amb els alumnes, a partir de 
les obres, que ens permetrà abordar diferents temàtiques i aspectes de l'art 
contemporani. 
 
 

 
 
 
Preus i reserva 

 

Aquesta activitat és gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
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CCCA – Passejada-Migració 

 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 
Educació Plàstica i Visual. Cultura i valors ètics. Alumnes de l'ESO. 
 
Objectiu de l’activitat 

 
 
 
 

Comprendre el fenomen de la migració. Analitzar les seves causes i fomentar l’empatia 
vers la realitat i les persones migrades o refugiades.  
 
Promoure el diàleg entre els alumnes, des d’una reflexió crítica i compartida. Analitzar 
el tema des de diferents prismes: la seva experiència personal, els mitjans de 
comunicació, analitzant el racisme, des d’una la perspectiva ètica i vivencial. 
 
Promoure el coneixement i la pràctica de l’art, com a una eina eficaç de transformació, 
canvi social i de creixement personal. 
 
Contingut de l’activitat 
 
La proposta que us presentem treballa una bona part de les competències bàsiques de 
l’àmbit de cultura i valors, i d’educació plàstica i visual,  per mitjà d’un itinerari urbà.  
 
La passejada esdevé gairebé un trasllat performatiu, en  què els alumnes s’han de 
posar a la pell d’una persona migrant que està caminant cap a un nou destí. 
 
Després a CCCA farem un taller que consistirà a fer una maleta i omplir-la amb el que 
cada alumne vulgui expressar: una història, un desig, un record, ... Disposaran de 
diferents materials i tindran el suport de l’educador. 
 
Proposta expositiva 

 

Una darrera proposta seria exposar les peces finalitzades a CCCA.  Els alumnes 
haurien de pactar quina de les maletes s’exposaria i tenir el compromís de fer-ho 
perquè s’exposarà i es presentarà a tota la ciutadania. 
 

 

 
 
Preus i reserva 
  
Aquesta activitat és gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
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CCCA –  Visita taller Ferran Soriano 

 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Plàstica. Alumnes d’Educació Primària 
 

Objectius de l’activitat 

Apropar els alumnes a l’art contemporani i al procés artístic i creatiu, a través 
de la figura de l’artista Ferran Soriano. 

Estimular el contacte directe dels  alumnes amb les obres creades i visibilitzar 
el procés creatiu.  

Relacionar els elements que conformen l’obra amb l’entorn immediat dels 
alumnes. 

Contingut de l’activitat 
 

Visitarem l'estudi de l’artista al carrer de la Rapa de Sant Boi. Un taller amb 
diferents espais de treball, espais expositius, d'estudi,... on podrem gaudir de 
l'obra del artista, així com de diferents artistes contemporanis catalans.  
 
Coneixerem de prop com treballa un artista al seu taller, viurem tot el procés de 
com es crea una obra artística.  
 
 

 
 
 

Preus i reserva 
 
Activitat gratuïta Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 



13 

LAC - Tots som artistes!  
Setembre - octubre 2016 
 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Educació Visual i Plàstica. Cultura i Valors. Alumnes de Cicle Superior 
d’Educació Primària i l'ESO 
 

Objectiu de l’activitat 
 
Fer entendre als alumnes  que l'art és una "necessitat" de l'ésser humà, que 
forma part de la seva existència, de la seva història, del seu present i del seu 

futur. 
 
Iniciar els alumnes amb el coneixement de tècniques de modelatge en fang. 
Potenciar l’expressió plàstica en formes tridimensionals, també com a vehicle 
per expressar les emocions, els sentiments ,... 
 

Contingut de l’activitat 
 

Primer farem una visita a l’exposició i promourem un diàleg entre els alumnes i 
les diferents peces, a partir del relat i les vivències personals/emocionals dels 
alumnes.  
 
Farem una explicació de què és el LAC, en el context de l’art comunitari. Quins 
objectius persegueix, la seva funció i importància. 
 
Acabarem l’activitat amb un taller de fang. Aquest consistirà a construir una 
peça que formarà part d’una instal·lació i que formarà part de la mateixa 
exposició. 
 

 
 
Preus i reserva 
 
Activitat gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 



14 

CCCA –  Fem un Chillida! 
Desembre 2016 a febrer del 2017 
 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Plàstica. Alumnes d’Educació Primària 
 

Objectiu de l’activitat 
 
Iniciar els alumnes a dialogar amb l’art contemporani. A expressar els seus 
sentiments i relats personals a través de diferents obres d’artistes com: 
Eduardo Chillida, Jaume Plensa, Antoni Tàpies, etc. 
 
Fomentar la creativitat i la capacitat de crear una peça escultòrica tot 
expressant el seu estat interior, emocions, sentiments, ... 
 

 

Contingut de l’activitat 
 

Després de visitar l'exposició,  treballant sobretot les obres de Chillida, 
conduirem els alumnes a construir la seva pròpia escultura.  
 
Utilitzaran una peça de sabó, feta d'oli reciclat, amb el qual també introduirem 
aspectes sobre sostenibilitat ambiental.  
 
 

 
 
 

Exposició de les peces 
 

Un cop finalitzades les peces, aquestes formaran part de la mateixa exposiciói 
podran ser visitades pels familiars dels alumnes. Es recolliran un cop s'acabi la 
mostra. 
 
Preus i reserva 
 
Activitat gratuïta Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
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CCCA –  Arquitectura i Patrimoni a l’obra de Chillida. 
Desembre 2016 a febrer del 2017 
 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Educació Plàstica i visual. Geografia i Història. Alumnes de l’ESO 
 

Objectiu de l’activitat 
 
Promoure el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents obres 
de l’exposició, especialment les de Chillida.  
 
Aprofundir i conèixer els orígens, així com les arrels que fonamenten el procés 
creatiu i l'obra d'Eduardo Chillida.  
 
Difondre el patrimoni arqueològic i arquitectònic local i familiaritzar els alumnes 
amb el dibuix tècnic i la comprensió de plànols arquitectònics.   
 

Contingut de l’activitat 
 

Un cop visitem l'exposició, parant especial atenció a les obres de Chillida, 
engrescarem els alumnes a fer la seva pròpia escultura. 
 
L’obra de Chillida no es pot entendre sense tenir en compte la importància que 
van tenir per a ell l’arqueologia i l’arquitectura de l’antiguitat. 
 
A partir de planimetries del patrimoni de Sant Boi, els alumnes crearan una 
peça escultòrica, inspirada en l'univers de Chillida. A partir d’una part de la 
planta, els alumnes plantejaran la peça en volum. 
 
 
 

 
 
Preus i reserva 
 
Activitat gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
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Francesc Baiget. Somnis creatius 

Març a maig del 2017 
 
Assignatura  i nivell al què s’adequa 
 
Expressió Plàstica. Alumnes d’Educació Primària. 
 
Objectiu de l’activitat 
 
Donar a conèixer als alumnes a l'obra del artista Francesc Baiget, a partir d'un diàleg 
participatiu entre les obres i els alumnes. 
 
Promoure la creativitat, donar els elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques 
i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
 
Contingut de l’activitat 
 
Treball previ: Abans de realitzar la visita de l'exposició, demanarem als alumnes que 
unes setmanes abans, anotin els seus somnis a una llibreta. Posteriorment els 
explicarem les funcions i significat dels somnis.  
 
Visita a CCCA: Aquesta visita serà totalment participativa, on l'educador conduirà als 
alumnes a partir dels seus propis comentaris i aportacions. Promovent un diàleg: 
obra/alumnes/educador.  
 
Taller: Posteriorment a la visita us proposem que els alumnes construeixin el seu 
somni, i l'omplin del que vulguin.  
 
Proposta expositiva 
 
Una darrera proposta seria exposar les propostes dels alumnes a l'aula, o a algun 
espai comú del Centre. 
 

 
                  Sense pressa 

 
Preus i reserva 
 
Aquesta activitat és gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
 
Per a més informació sobre Francesc Baiget: www.baiget.net   
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Francesc Baiget. Crítica, humor i sàtira social 

Març a maig del 2017   
 
Assignatura  i nivell a què s’adequa 
 

Educació Plàstica i visual . Cultura i valors ètics. Alumnes de l'ESO. 

 
Objectiu de l’activitat 
 
Promoure entre l'alumnat una mirada crítica de la realitat i mostrar com des de l'art es 
pot reivindicar i remoure consciències. 
 
Promoure la creativitat com una eina per fomentar els valors i el pensament crític. 
 
Contingut de l’activitat 
 
Treball previ: Abans de realitzar la visita de l'exposició, es pot fer un breu treball de 
recerca. Els alumnes s'haurien d'informar de quins mitjans fan servir la sàtira i la crítica 
social actualment (diaris, revistes, programes de TV, internet,... que busquin exemples 
o personatges clau ) i que valorin quin impacte creuen que tenen. 
 
Visita a CCCA: Aquesta visita serà totalment participativa i l'educador conduirà els 
alumnes a partir dels seus propis comentaris i aportacions. Es promourà un diàleg: 
obra/alumnes/educador.  
 
Treball posterior: Posteriorment a la visita us proposem que els alumnes facin un 
seguiment de l'actualitat (premsa, tv, internet,... ) al llarg d'una setmana o dues i que 
triïn una notícia, per tal de fer una proposta gràfica en clau de crítica i sàtira social. 
 
Proposta expositiva 
 
Una darrera activitat seria exposar les propostes dels alumnes a l'espai del vestíbul del 
CCCA.  Els alumnes haurien de pactar quina de les vinyetes s’exposaria i tenir el 
compromís de fer-ho, perquè s’exposarà i es presentarà a tota la ciutadania. 
 

 
 
Preus i reserva 
Aquesta activitat és gratuïta. Reserves: cdalmau@santboi.cat -  936351250 
Per a més informació sobre Francesc Baiget: www.baiget.net   


