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El Centre d'Arts Contemporànies de Vic idea un material
pedagògic perquè les escoles experimentin amb la llum

ACN Vic.-‘Maleta Art + Escola + Llum’ és un projecte que ha posat en marxa el Centre d’Arts Contemporànies
de Vic (ACVic) dins el marc del programa Art i Escola en què participen anualment una trentena de centres. Un
dels seus impulsors, Toni Cirera, ha explicat que la maleta pedagògica és un element per promoure la presència
de l’art a l’escola que neix amb l’objectiu de facilitar als educadors materials senzills i lleugers per poder dur a
terme a l’aula diferents activitats perquè els alumnes experimentin amb la llum. El projecte s’adreça a tots els
centres educatius, centres d’art o entitats que la vulguin utilitzar i és apte pels més menuts i fins a alumnes de
batxillerat. El kit consta de trípodes per subjectar les tres llanternes dels colors primaris i diferents figures on
projectar la llum i comprendre, entre d’altres aspectes, la síntesi dels colors o la creació d’ambients.

Un dels impulsors de la iniciativa, Toni Cirera, ha explicat que el material que inclou la maleta permetrà, entre
d’altres, jugar amb les llums i les ombres, canviar el color dels objectes, conèixer els colors primaris i secundaris,
construir paisatges i ombres, filtrar la llum, generar reflexes o construir formes, entre moltes altres possibilitats.
Cirera ha detallat que la maleta inclou tres mini-llanternes led d’alta potència i amb sistema d’enfocament,
quatre flitres (vermell, verd, blau i groc), tres suports trípode per les llanternes, un conjunt d’objectes i formes
retallats amb suport, un pantalla blanca i una guia d’ús dels materials amb suggeriments per dinamitzar les
experiències. Una altra de les impulsores del projecte, Anna Dot, ha explicat que l’objectiu fonamental és
l’experimentació amb la llum que cada centre i cada classe adaptarà a les seves necessitats i als seus propòsits
d’aprenentatge.Durant tot aquest curs, les escoles podran demanar una de les dues maletes pedagògiques de
què disposa l’ACVic de manera gratuïta.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pàgina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

