
 

 

                     Projecte educatiu a càrrec 
d’Experimentem amb l’ART  

     



 

ART A PEU DE CARRER 
Un itinerari familiar 

 

Benvinguts a Can Castells famílies! 

 

Teniu a les vostres mans la GUIA D’USUARI que necessitareu per posar en 
marxa l’activitat ART A PEU DE CARRER, un itinerari per conèixer algunes 
obres d’art de la ciutat. 

A continuació trobareu un guió amb el pas a pas de l’activitat. 

 

Esperem que l’experiència us agradi i …  

 

 

 

                                                                 molta sort en la vostra recerca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAS A PAS 

 
PER ON COMENÇAR? 

1. A Can Castells, podreu visionar el vídeo  que us explicarà amb detall el 
pas a pas de l’activitat. Si encara no l’heu vist demaneu al responsable 
del centre que us el posi.  

2. Repartiu entre el grup el material que necessitareu:  

• un mapa i uns binocles per a cadascú  

• la guia d’usuari que teniu al davant i que un de vosaltres haurà d’anar 
llegint a mesura que avanci l’itinerari 

QUÈ HEM DE TROBAR? 

3. Recordeu que ens hem convertit en exploradors ! I per això el nostre 
objectiu serà…CERCAR LES ESCULTURES  que s’amaguen pels 
carrers de la nostra ciutat. 

SORTIM AL CARRER… I ARA ON ANEM? 

4. Cal que seguim el recorregut marcat al mapa , aquest ens portarà 
directament a les 4 escultures que cerquem. ( Serà més divertit si 
deixeu als nens orientar-se i proposar el camí a seguir. Animeu-los a fer 
servir els binocles durant la recerca). 

5. Un cop que entre tots hagueu trobat l’escultura, a les pàgines següents 
trobareu uns suggeriments per a treballar en família i una fitxa amb la 
fotografia de cada obra i amb informació complementària per saber-ne 
més.  

6. Abans de continuar  la recerca, mostreu a la resta del grup la PISTA 
per trobar la següent peça. (Es tracta d’un petit fragment que ens 
ajudarà a trobar-la amb més facilitat) 

JA HEM TROBAT LES 4 PECES!... I ARA QUÈ FEM? 

7. Quan finalitzeu l’itinerari torneu cap a Can Castells , allí podreu retornar 
el material i valorar l’activitat. 

 

• És important que aneu controlant el temps, l’activi tat està pensada per 
tenir una duració d’1h 30 minuts.   

• Us agrairem que tingueu cura del material i el reto rneu en bon estat al 
centre per a que el puguin fer servir més famílies.  



 

                             MAPA 

Itinerari familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. CAN CASTELLS (sortida) 

2. INFINIT 

3. CONFLUÈNCIES 

4. JOC DE NENS 

5. DOBLE MIRADOR 

 



 

 
 

 
 
Infinit 
Anna Manel·la 
Bronze 
1999 
 

 

 
 
Confluències 
Juan de Andrés 
Acer policromat 
1995 
 

 

 
 
Joc de Nens 
Alfredo Jaar 
Acer policromat 
1999 
 

 

 
 
Doble Mirador 
Jordi Colomer 
Ferro 
1995 
 

 

2 3 

4 5 



 

PISTA 1ª ESCULTURA 
 

  



 

INFINIT 
ANNA MANEL·LA 
Bronze, 1999 
 
Suggeriments: 
 
1. Com en aquest cas, no totes les escultures són visibles a primer cop d’ull. 

Apropeu-vos! De qui deuen ser aquestes petjades? D’un animal o d’una 
persona? Com deuen haver arribat fins aquí?  

 
2. Apropeu-vos i toqueu-les. Són fredes o calentes? Perquè? Són dures com 

les pedres o toves? Així doncs de quin material deuen estar fetes? 
 
3. Poseu els peus dins de cadascuna i resseguiu el camí que marquen, serà 

molt divertit si imiteu el caminar d’un gegant, d’un cavall, d’una tortuga, 
d’una formiga... 

 
4. L’escultura es diu: Infinit , què vol dir aquesta paraula?(fa referència a alguna 

cosa que no s’acaba mai, que no té límit, que és interminable). Penseu ara 
en la forma del camí que heu anat seguint, el cercle. On comença i on 
acaba un cercle? Té alguna relació amb el títol de l’obra? 

 

Informació complementària: 

Aquesta obra d’Anna Manel·la està 
inspirada en el psiquiàtric que ha 
marcat durant tant de temps el poble 
de Sant Boi. L’obra consisteix en un 
cercle dibuixat a través de les passes 
al terra d’uns peus nus, en referència 
als malalts que passegen en un 
recorregut circular, concèntric i 
inacabable, fins a que la seva 
presència desapareix i només en 
queda un rastre. 
 
El recorregut d’Anna Manel·la ens 
evoca un caminar taciturn, en el que el 
desplaçament no el marca el camí si 
no el rumb que segueix la ment. 

 

 

 

 
 
Mostreu a la resta del grup la pista següent i cerq ueu la propera escultura. 
 



 

PISTA 2ª ESCULTURA 

 



 

CONFLUÈNCIES 
JUAN DE ANDRÉS 
Acer, 1995 
 
Suggeriments 
 
1. Observeu l’escultura des de la vorera, s’assembla a l’escultura que hem vist 
abans o són molt diferents? Com és que deu ser tan i tan alta? La continuaríem 
veient des de l’altre punta del carrer? Perquè? 
 
2. Com que està força allunyada observeu-la ara amb els binocles, què veieu? 
Proveu a donar la volta als binocles i tornar-la a mirar, què ha passat? 
 
3. De quins colors és l’escultura? Penseu en tres coses que tinguin algun 
d’aquests colors...Sabeu que la bandera de Sant Boi té aquests mateixos 
colors? 
 

Informació Complementària: 

Juan de Andrés és un artista amb 
prolongada carrera basada en 
l’abstracció. Es va iniciar en la 
pintura i a principis dels vuitanta el 
seu treball comença a enriquir-se 
amb volums i textures fins que 
mica en mica desemboca en 
autèntica escultura.   
 
Confluències és un treball 
típicament monumental on 
destaquen les dimensions de 
l’objecte i les seves peculiaritats 
formals en contrast amb el 
paisatge que el rodeja. Podem 
apreciar que de Andrés va realitzar 
aquesta escultura amb la voluntat 
que fos un element impactant i 
clarament distingible. La forma de 
l’escultura es defineix per 
l’encreuament de dos plans que creen un eix central. Dos plans que a la 
vegada podríem estendre als carrers que conflueixen just en la situació de 
l’escultura.  
 
L’artista va triar els colors de l’escultura en una clara referència als colors de la 
bandera de Sant Boi, relacionant d’aquesta manera les confluències de 
l’escultura amb el poble on està ubicada i per sobre de tot amb la seva 
població: formada amb persones d’orígens, a vegades, força dispars.  

Mostreu a la resta del grup la pista següent i cerq ueu la propera escultura. 



 

PISTA 3ª ESCULTURA 

 



 

JOC DE NENS 
ALFREDO JARR 
Ferro policromat, 1999 

Suggeriments 

 
1. Apropeu-vos bé a l’escultura “joc de nens”, per quantes peces està formada? 

Animeu als nens a tocar-les a mida que les aneu comptant.  
 
2. Ara col·loqueu-vos davant d’una de les peces, endevineu què és? 

Efectivament són ...  pisarres  de colors!  
 
3. Fixeu-vos ara en un lateral de la pissarra, us recorda a alguna lletra? Es 

tracta de la lletra ... A, en honor al president xilè Allende.  
 
Una de les seves frases més famoses va ser “LA REVOLUCIÓ NO IMPLICA 
DESTRUIR, SINÓ CONSTRUIR”. Mireu de trobar la pissarra que conté 
aquesta inscripció i penseu quin sentit pot tenir, comenteu-ho entre tots. 

 

Informació Complementària: 
 
Joc de nens és un grup escultural forma 
per 12 pissarres de ferro situades a la 
plaça del costat de l’escola dels 
Salesians. Alfredo Jaar va aprofitar el 
vint-i-cinquè aniversari de l’assassinat del 
president xilè Allende per realitzar 
aquesta peça colorista i optimista.  
 
L’homenatge a Allende es fa evident en la 
lletra “A” que queda perfilada per 
l’estructura lateral de les pissarres. A més 
en una de les pissarres del conjunt 
trobem una inscripció que reprodueix una 
frase del president commemorat: LA 
REVOLUCIÓ NO IMPLICA DESTRUIR, 
SINÓ CONSTRUIR. 
 
 Impregnant-se d’aquest esperit 
humanista Alfredo Jaar fa una proposta 
que defuig l’esteticisme habitual de 
l’escultura pública per crear un conjunt ple 
de color i que és perfectament útil, i 
converteix l’espectador en un agent actiu, 
que en comptes de romandre passiu contemplant l’obra pot interactuar-hi per 
realitzar noves creacions.  
 
Mostreu a la resta del grup la pista següent i cerq ueu la propera escultura. 



 

PISTA 4ª ESCULTURA 

 



 

DOBLE MIRADOR 
JORDI COLOMER 
Ferro. 1999 
 
Suggeriments 
 
1. Heu estat mai dins una escultura? Ara és la vostra oportunitat de provar-ho, 

entreu dins el “Doble mirador” i seieu uns davant els altres per descansar-hi 
una estona.  

 
2. Què és un MIRADOR?  

Si els nens no ho saben, els podeu explicar que és un lloc alt i ben situat des 
d’on es pot contemplar un paisatge agradable.  
 

3. Aquesta peça es diu DOBLE MIRADOR , voleu saber perquè? Ho sabreu de 
seguida si poseu en pràctica el següent: 

 
- Mireu a través dels binocles a qui tingueu al davant, al costat 

i els objectes que hi ha dins l’escultura. Què veieu? 
 

- Mireu ara el paisatge i el que hi ha més enllà. Què veieu? 
 

Així doncs des d’aquest lloc tenim dues visions diverses de dos paisatges 
diferents, oi? 

 

Informació complementària: 

El doble mirador d’en Jordi Colomer està situat 
en una zona elevada del carrer. L’escultura 
consisteix en una estructura circular alçada per 
una banda per un cúmul d’objectes quotidians de 
plom de diferent índole. Aquests objectes són 
donacions a l’artista d’alguns dels veïns de la 
zona.  
 
Colomer converteix la seva escultura en un lloc 
de trobada i de reunió a través d’aquest cercle 
que ofereix als vianants un lloc de repòs on poder 
conversar i mirar el paisatge de Sant Boi gràcies 
a la seva localització. L’escultura es converteix, 
així doncs, en un mirador des d’on contemplar la 
ciutat, però també en un punt des d’on ser 
observat, visible des de diferents localitzacions 
del voltant de l’escultura. Un joc de mirades 
creuades que ens parla de contemplació i diàleg. 
 
 
 

FI DE L’ITINERARI:  L’itinerari acaba a Can Castells amb el retorn del  material, 
podeu fer el mateix recorregut però a la inversa. M oltes gràcies per la vostra 
participació i fins la propera! 


