
 
 
Projecte / experiència: 
DIALOGANT AMB LES ESCULTURES DE LA 
MEVA CIUTAT 

Organitza: 
Escola Can Puig 

Col·labora: 
Servei d’Educació 

                   Àmbit: 
                   Filosofia / Art  

 
 
Resum: 
Els alumnes de sisè, en grups de tres o més, segueixen, al llarg del curs, un 
recorregut escultòric per la nostra ciutat que fusiona contemplació, reflexió personal 
i contrast. Aquest treball el comparteixen després a l’aula amb els altres companys 
i el completen amb un dossier personal on hi ha una explicació, un dibuix i una 
fotografia de cada escultura. Tot aquest treball ha portat a l’elaboració d’un espai 
web sobre el Recorregut Escultòric a la ciutat, amb la col·laboració de l’Ajuntament. 
 
 
 
Descripció: 
 
Dins el projecte Filosofia 3-18, que aquest curs 2012-2013 treballem des de P5 fins 
a 6è, l’alumnat de sisè realitzen un estudi d’algunes de les escultures de la nostra 
ciutat.  

Perquè dintre la filosofia?  

Perquè mitjançant el diàleg amb les escultures aprenem a: observar, raonar, 
imaginar, relacionar-nos, expressar els nostres sentiments, respectar la gent i els 
objectes, compartir...  

El treball consisteix en observar i analitzar diverses escultures des de dos punts de 
vista: estructural – mesures, forma, textura, color, materials- i personal – 
missatges: què comunica, amb quin element natural es pot relacionar, quin títol li 
escau i quin títol li ha posat l’autor. Sempre justificant el perquè de cada resposta. 
Aquest treball que comença amb una reflexió personal “in situ” acaba a l’escola 
amb una posta en comú grupal on tota l’aula es converteix en una comunitat de 
recerca i descobreix que els punts de vista estructurals coincideixen i els personals 
no. Mitjançant aquest procés arriben a la conclusió que una mateixa cosa ens pot 
produir sensacions i opinions diferents en funció del nostre estat emocional i dels 
nostres coneixements. El recorregut ens dóna peu a conèixer, respectar i estimar 
més la nostra ciutat i a treballar i acceptar les diferències.  

També ens serveix per a fer una contribució al nostre municipi ja que cada alumne 
expressa, en les seves conclusions finals, quines recomanacions i/o demandes faria 
a l’ajuntament i/o als ciutadans de Banyoles sobre les escultures. 
 



 

 
Objectius: 
 
� Aprendre a fixar-se i valorar l’entorn  
� Aprendre a observar a partir d’unes pautes  
� Saber representar els volums en dues direccions  
� Habituar-se a compatir els coneixements i les sensacions amb els companys  
� Aprendre a raonar i justificar el per què de les coses  
� Aprendre a respectar les opinions dels altres i descobrir que una mateixa  
� cosa pot tenir diferents lectures.  

 
Resultats/avaluació: 
 
L’alumnat opina:  

• Hem aprés a fixar-nos i valorar més el nostre entorn, ja que tenim moltes 
escultures i coses boniques que no coneixíem.  

• Hem aprés a observar les escultures a partir d’una pauta i a representar-les 
en dues dimensions.  

• Hem aprés a compartir coneixements, sensacions, emocions i opinions amb 
els nostres companys.  

• Hem aprés que una mateixa escultura pot tenir vàries lectures.  
• Hem aprés a organitzar-nos amb els companys per anar a fer l’observació de 

les escultures i passar una estona plegats sense cap adult.  
• Hem aprés a treballar en equip, tenir paciència, anar en bicicleta, ser 

puntual, ser més responsable...  
 
Els mestres opinen:  

• Es un projecte complet i engrescador perquè a part d’aconseguir els objectius 
proposats ajuda a l’alumnat a conèixer, respectar i estimar més Banyoles.  

 
 
Contacte i enllaços 
 
Persona de contacte: Doli Guix Feixas / Montse Martí Corominas 
Telèfon: 972 574465 
Adreça electrònica: b7005182@xtec.cat 
Enllaços: 
http://blocs.xtec.cat/ceipcanpuig/recorregut-escoltoric/ 
http://recorregutescultoricbanyoles.cat/  
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