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Què és?
El Taller de màscares és una activitat dirigida per un
artista professional en la qual es construeixen màscares
amb materials naturals trobats i s'instal·len
temporalment a la natura o en éssers naturals que tenim
al voltant (arbres, murs de pedra, etc.).

Per què?
Mitjançant el procés de realització de la màscara prenem
consciència de la importància d'aquesta pels éssers
humans (antropologia) i del respecte a la natura
(ecologia). La finalitat del taller és l'educació ambiental
a través de la praxi de l'art contemporani. Aspectes
fonamentals que es treballen al taller són: l'observació,
la creativitat, el pensament i la destresa manual.

Per a qui?
El taller va dirigit especialment a alumnes de cicle mitjà
de primària. Tanmateix, tots els grups de primària i
d'educació infantil poden realitzar-lo també amb
resultats igual de bons. Hi ha una pedagògica adaptada a
cada situació, inclús per a alumnes de secundària. El
professorat també és benvingut a realitzar la seva pròpia
màscara.

Com és?
El taller té una durada mínima aproximada de 80 min.
També es pot realitzar un taller més extens, de 2-3h,
depèn del volum del contingut que es vulgui introduir.
A més, el nombre d'alumnes és important per planificar
la duració, i si cal professorat de supot.
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El Taller de màscares està basat en
una intervenció artística
anomenada “Cara a cara” que va ser
presentat per primer cop al maig de
2020 dins Ports, Natura i Art:

Diuen que la cara és el reflex del
nostre esperit. La comunicació
s’estableix mirant als ulls de
l’interlocutor i les nostres emocions
s’expressen de forma facial. Cada
rostre denota un origen i una
experiència vital, tots som diferents,
tots som iguals. Les màscares
serveixen als humans per amagar-se
però, i si les hi posem als éssers
naturals? També s’amaguen al
darrera? O potser gràcies a una

màscara ens trobem de front amb un
interlocutor inesperat?

Precisament, aquesta és la idea
central d’aquesta proposta artística,
no amagar res, sinó posar-li cara a
les coses. Paradoxalment, posar una
màscara a un ésser natural ens
facilita les coses, l’antropo-
morfització ens posa en contacte, ens
estimula l’empatia, ens fa veure les
altres coses en la dimensió humana i
ens ajuda a entendre més enllà. Amb
les màscares tenim davant nostre no
solament uns quants arbres o pedres,
sinó algú altri, podem entendre’ns,
mirar-nos als ulls, parlar-hi,
observar-nos en silenci.

Es pretén que la màscara desaparegui
en l’acte comunicatiu, com un
mèdium, per connectar-nos amb la
natura, amb el bosc, amb els arbres,
amb els éssers no-humans, com hem
fet ancestralment en totes les
cultures.

La màscara ens ha facilitat la relació
amb la natura, per treure’ns la por,
per respectar-la, per apropar-la. Els
deus i esperits relacionats amb les
muntanyes, rius, arbres o altres
animals ens ha servit des de
mil·lennis per conviure i sentir-nos
dins la natura.
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Web de l’artista:
www.jordiglez.com

Al web de l’artista podreu veure i llegir sobre el projecte
inicial de màscares (text en anglès):
jordiglez.wordpress.com/2020/06/15/face-to-face/

En aquest hashtag d’instagram podreu seguir l’evolució
dels tallers a diferents escoles:
#totesviuart

Web del projecte Ports, Art i Natura:
https://www.lopati.cat/ca/activitats/projecte/els-
ports-natura-i-art-5a-edicio-el-documental/527/
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Objectius
– Aprendre i comprendre la importància de la
màscara pel conjunt dels éssers humans.
– Conèixer i saber treballar amb materials naturals.
– Exercitar la creativitat i la inventiva en cercar
materials i en treballar-los.
– Aprendre a expressar-se mitjançant formes de
representació no verbals.

Metodologia
– Part teòrica participativa sobre història,
antropologia, filosofia i psicologia. *
– Toca-toca: revisió, classificació i coneixement de les
propietats dels materials. *
– Praxi: disseny i realització de cada infant una
màscara pròpia.
*Per necessitats sanitàries aquestes parts poden ser online o en vídeo.

Materials
Per part de l’escola:
– Fotocòpies dels materials teòrics que facilita
l’artista per a cada infant.
– Projector o PDI.
– Material de plàstica en quantitat suficient per
abastir tots treballant de forma simultània, p.e. per
cada 5-10 infants: cinta adhesiva, cola blanca, pistola
de silicona calenta, corda de dos gruixos, pintures
tempera de colors bàsics, pinzells de diferents
gruixos, per netejar i barrejar pintures.
Per part dels infants:
– Bates o roba per embrutar.
– Una bosseta amb coses trobades a la natura com
fulles, escorça, pedres petites, plantes, etc.
Per part de l’artista:
– Eines de bricolatge.
– Material addicional natural suficient.
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INTRODUCCIÓ

MÒDUL 1: LA FUNCIÓ DE LA MÀSCARA *
MÒDUL 2: TOT ESTÀ VIU, TOT ESTÀ RELACIONAT *
MÒDUL 3: LES MÀSCARES DEL MÓN *

ACTIVITAT PRELIMINAR

MÒDUL 4: ELS MATERIALS
MÒDUL 5: DISSENY I FUNCIONALITAT

ACTIVITAT PRICIPAL

MÒDUL 6: CREACIÓ D’UNA MÀSCARA
MÒDUL 7: MUNTAGE A LA NATURA **
MÒDUL 8: ANÀLISI DE L’ACTIVITAT**

LECTURA RECOMANADA
https://akiarabooks.com/llibre/siahl-ted-perry-cada-
part-daquesta-terra-es-sagrada-per-al-meu-poble/

* Mòduls teòrics participatius.
** No sempre per temps no es pot realitzar, llavors queda
en potestat del professorat d’extendre l’activitat.
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INTRODUCCIÓ

MÒDUL 1: LES EMOCIONS I ELS OBJECTES *
MÒDUL 2: TOT ESTÀ VIU *
MÒDUL 3: ECOLOGIA DE LES COSES *

ACTIVITAT PRELIMINAR

MÒDUL 4: POSAR CARES A LES COSES / DISSENY
MÒDUL 5: JUGUEM AMB ELS MATERIALS

ACTIVITAT PRICIPAL

MÒDUL 6: CREACIÓ D’UNA MÀSCARA
MÒDUL 7: MUNTAGE A LA NATURA **
MÒDUL 8: ANÀLISI DE L’ACTIVITAT**

* Mòduls teòrics participatius.
** No sempre per temps no es pot realitzar, llavors queda
en potestat del professorat d’extendre l’activitat.
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PREUS:
Taller normal de 1,5h aprox: 60€
Taller extensiu de 3h aprox: 150€
Si en una mateixa escola es realitza més d’un taller, el
preu té un preu de 50€ (1,5h) i de 120 (3h).

COMPLEMENTS:
Desplaçament fins a 40 km des de Barcelona: sense cost
Desplaçament fins a 100 km des de Barcelona: 40€
Desplaçament fins a 150 km des de Barcelona: 60€
Desplaçament a més de 150 km de Barcelona: consultar

Persona de suport: 20€/h

CONSIDERACIONS:
Almenys 1 professor/monitor ha de fer de suport a l’aula.
Si no es pot garantir, el tallerista portarà les persones
que calgui amb cost adicional.

No hi ha grup mínim d’alumnes, però l’ideal per
treballar és de 5 a 15.

El grups més nombrosos, de 15 a 25, es recomana el
suport de 2 professors/monitors o més si hi ha alumnat
amb necessitats especials.
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Contacte

609503760
ecosatori@gmail.com
www.jordiglez.com
@ecosatori


