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PROPOSTA D’ART PER NENS I NENES A L’ESTIU A 
SANT CUGAT (contingut per casals d’estiu)

· Proposta d’activitat d’un matí de durada per a Casals d’estiu de nens i nenes de 6 a 14 anys, a 
triar un dia de la primera setmana de juliol.

· Es treballaran continguts relacionats amb l’exposició del Centre d’Art Maristany “El desig de 
creure” a partir de tallers molt experimentals i activitats lúdiques vinculades amb la imatge i la 
fotografia, a càrrec de CliCme.
 
· Descripció “Alterant la realitat per a veure-la amb una nova mirada”:

Inspirant-nos  en els treballs fotogràfics més primigenis, convidarem als nens i 
nenes a endinsar-se en el món de la fotografia analògica per mitjà d’una 
tècnica poc coneguda i prou senzilla per treballar amb ells; la cianotipia.

Plantejarem un fil conductor comú, relacionat amb l’exposició del Centre d’Art 
Maristany “El desig de creure”, que explorarem a través d’aquesta tècnica.

Ens interessa molt, tot el procés creatiu que amaga aquesta tècnica 
fotogràfica, doncs necessita tot un treball previ a la confecció d’una imatge; 
Què i com farem, quins objectes utilitzarem i com els ubicarem al paper, 
provocant múltiples estudis sobre papers en blanc, que treballarem amb ells i 
deixarem enregistrats en imatges. 

Aquesta tècnica va acompanyada de tota una descoberta del fenomen de la 
llum, i dels suports fotosensibles. També serà important el procés posterior de 
compondre i narrar amb aquest tipus d’imatges, treballarem el sentit narratiu 
d’aquestes sèries.

Al llarg del matí CliCme dinamitza les activitats de creació, amb l’objectiu de desenvolupar la 
creativitat tot treballant l’exposició de Maristany.  El divendres 6 de juliol es farà una mostra 
oberta per a totes les famílies dels diferents grups.

· Objectiu: Apropar els infants de Sant Cugat a l’art i la cultura contemporània. Dinamitzar i 
donar a conèixer el Centre d’Art Maristany , que acollirà les diferents activitats a l’aula i els 
diferents espais del centre.

Dotem de contingut i activitats un matí (3 hores), com a complement a diferents activitats més 
lúdiques que ja poden incorporar els Casals.

· Qui se’n pot beneficiar? Totes aquelles entitats de Sant Cugat amb una oferta de Casals 
durant la primera setmana de juliol.

Podem adaptar el format de la proposta en funció d’unes necessitats més concretes si així es 
considera.

· CONTACTA AMB NOSALTRES PER RESERVAR AQUESTA ACTIVITAT:
Per telèfon: 679523938
Per correu electrònic: maristany@santcugat.cat




