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Agraïments
 A Jaume Muxart,

Paulina Muxart i familia,
per la seva inestimable 

generositat i hospitalitat.





Vam presentar el primer Educar la mirada des de l’entusiasme de pensar que oferíem una proposta 
innovadora en l’àmbit de l’educació artística dels més petits.

Quan vam haver muntat l’exposició a l’alçada dels ulls d’infants de P2 i P3, i vam observar com  visitaven 
l’exposició amb les manetes al darrere i miraven encuriosits les obres d’Hernández Pijuan, vam tenir el 
convenciment que aquest projecte havia de tenir continuïtat.

Educar la mirada a partir de l’obra de Jaume Muxart torna a oferir no només una exposició adreçada als més 
petits, sinó tota una activitat pedagògica perquè els infants gaudeixin del plaer de contemplar l’explosió 
de color de la sèrie “Estètica de les papallones”, de Jaume Muxart, i s’impregnin d’aquesta representació 
plàstica.

Agraïm a totes les educadores i educadors que van considerar el projecte útil per a la seva tasca educativa, 
que compartissin les vivències dels seus grups amb nosaltres. La seva experiència ens ha fet mantenir 
l’entusiasme en Educar la mirada, i preparar amb molta il·lusió aquesta segona proposta. Estem segures 
que “Estètica de les papallones” els encisarà com ens ha encisat a nosaltres.

Mercè Segura i Badia
Directora

Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis
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Aquest projecte neix de la meva 
experiència durant molts anys 
en escoles bressol. Sorgeix de 
prendre consciència del fet que 
els petits es nodreixen del que els 
adults els donem: dels materials 
que posem al seu abast, de la 
música que els fem escoltar, 
de la decoració de l’aula i de 
les imatges que els mostrem i 
que manipulen. Eduquem tots 
els sentits. I estic segura que la 
bellesa també es pot transmetre. 
Només cal apropar-la als més 
petits perquè puguin observar-
la i formi part del seu dia a dia, 
i, gaudint-ne, en treguin el seu 
propi enriquiment.

Quan he volgut dur els meus 
petits de l’aula de P2 a veure una 
exposició de pintura, de diorames 
de pessebres, de fotografia... m’he 
trobat sempre que les exposicions 
d’art estan muntades i dissenyades 
tenint en compte l’alçada de la 
mirada de l’adult. El món dels petits 
queda fora de poder-se enriquir 
visualment i sensorialment de l’art 
plàstic que ens fa viure i despertar 
tantes emocions.

JUSTIFICACIÓ

Amb aquesta inquietud va 
aparèixer la proposta de muntar 
una exposició a l’alçada de la 
mirada dels més petits. Això 
permetria educar la seva mirada a 
partir de l’observació de la bellesa 
que les arts plàstiques poden 
oferir.

Educar la mirada a partir de 
l’obra de Joan Hernández Pijuan 
va ser una experiència molt 
enriquidora, tant per a mi com 
a educadora com per als infants. 
Els va encantar escoltar un petit 
conte sobre el pintor, que els va 
apropar l’artista; veure’n la seva 
imatge; visitar una exposició 
en una sala d’exposicions, cosa 
que els va fer sentir importants; 
tenir un espai dins l’exposició on 
“opinar” sobre l’obra de l’artista, 
i fins i tot deixar-hi exposat un 
dibuix; gaudir d’estones de joc 
amb el material pedagògic que 
reproduïa l’obra del pintor... Totes 
aquestes activitats van despertar 
la curiositat i l’interès dels infants, 
alhora que van descobrir un 
pintor contemporani català.
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Ara, amb el mateix ideari 
d’aquest primer projecte, iniciem 
la descoberta d’un altre pintor 
contemporani català, Jaume 
Muxart. De totes les seves obres 
hem triat la col·lecció “Estètica 
de les papallones”, gràcies a 
la qual gaudiran de colors i 
formes, variades i combinades, 
plenes d’alegria i energia. Una 
explosió de color vital que 
ens recordarà l’esclat de la 
primavera, i que podran gaudir-
ne tant visualment com amb les 
activitats pedagògiques que els 
hem preparat. 

Susanna Garcia-Duran



01 
Generar estímuls visuals i de 
percepció, des dels materials 
proposats.

OBJECTIUS
02

02
Gaudir de l’activitat.

03
Aprendre a mirar i no tocar.

04
Mantenir l’atenció.

05
Cercar la motivació i 
l’autoexpressió en l’infant.

06
Ampliar vocabulari.

07
Comprendre l’entorn i 
les diferents maneres de 
representar-lo.

08
Ser curós i respectuós amb els 
materials de joc, en referència a 
aquest projecte i en general.

09
Prendre consciència dels sentits 
que tenim, i quin utilitzem per 
mirar.

10
Adquirir iniciativa en activitats 
o jocs, i fer-ne partícips d’altres 
persones.

11
Conèixer d’una manera més 
propera el món de l’art plàstica, 
en aquest cas d’un pintor en 
concret.

12
Interessar-se en el descobriment 
de les imatges que mostrem.



13
Experimentar les sensacions que 
sentim al plasmar una imatge 
en un paper en blanc, gaudir del 
color i de la forma.

14
Adonar-se de la presència del 
color en les imatges exposades, 
i en els diferents materials 
didàctics.

15
Aplicar els noms adequats 
per denominar els colors que 
il·lustren els elements observats.

16
Despertar l’interès dels més 
petits pel món que els envolta.

17
Adquirir coneixements.



En aquest projecte i les seves 
activitats paral·leles, es treballen 
de manera directa o indirecta 
totes les capacitats a assolir en el 
primer cicle d’educació infantil. 
El moment maduratiu i cognitiu 
en què es troben els infants de 
P2 i P3 engresquen a mostrar-los 
diferents maneres de representar 
la realitat, i observar com treuen 
les seves pròpies conclusions.

Es pretén fomentar principalment 
l’interès pel món que els envolta: 
mentre aprenen a parar atenció 
s’enriqueixen amb nou vocabulari, 
amplien la seva mirada de les 
coses, surten al món exterior i són 
capaços de gaudir-ne.

AMB REFERÈNCIA A LES CAPACITATS 
A ASSOLIR EN EL PRIMER CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL

Amb aquest nou projecte es 
volen potenciar tots els sentits, 
especialment aguditzar la mirada 
mostrant-los la bellesa d’unes 
imatges que els són properes, 
unes imatges plenes de color, ben 
conegudes per tothom: un esclat 
de papallones, totes diferents 
de forma i color, que en conjunt 
són d’una bellesa i una riquesa 
plàstica que ben segur sabran 
apreciar. És un regal de la natura, 
les papallones, que ens agrada 
retrobar amb la primavera,  i 
que Jaume Muxart ha captat 
pictòricament.
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Potenciar tots 
els sentits, 
especialment 
aguditzar la mirada 
i mostrar la bellesa 
d’unes imatges que 
són properes a ells.



CAPACITATS A ASSOLIR EN EL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

01
Identificar-se com a persona 
i assolir la seguretat afectiva i 
emocional corresponent al seu 
moment maduratiu.

02
Establir relacions afectives 
positives, comprenent i apreciant 
progressivament el seu entorn 
immediat, i iniciant-se en 
l’adquisició de comportaments 
socials que facilitin la integració 
en el grup.

03
Participar amb iniciativa i 
constància en les activitats 
d’alimentació, repòs i higiene 
personal, iniciant-se en la 
pròpia autonomia i orientant-
se en les seqüències temporals 
quotidianes i en els espais que li 
són habituals.

04
Comprendre el llenguatge 
adult i dels altres infants. 
Comunicar-se i expressar-se a 
través del moviment, el gest, el 
joc i la paraula, amb una millora 
progressiva del llenguatge oral.

05
Dominar gradualment el cos i 
l’adquisició de noves habilitats 
motrius, augmentant la seva 
autonomia en els desplaçaments, 
en l’ús dels objectes i en 
l’orientació en l’espai quotidià.

06
Actuar sobre la realitat 
immediata, descobrir-ne 
l’organització a partir de les 
pròpies vivències i establir 
relacions entre objectes segons 
les seves característiques 
perceptives.

07
Projectar les pròpies vivències a 
través de l’activitat lúdica i anar-
les representant a través d’un joc 
simbòlic incipient.

08
Iniciar-se en la descoberta i l’ús 
dels llenguatges corporal, verbal, 
matemàtic, musical i plàstic. 



01
ACTIVITAT

EL CONTE

La monitora de l’activitat explicarà 
una breu biografia del pintor, 
escrita per Susanna Garcia-Duran i 
il·lustrada per Maria Grimau.

02 
ACTIVITAT

RECONEIXEMENT VISUAL DE 
L’ARTISTA

En aquesta activitat els infants 
podran reconèixer l’artista, 
anomenar-lo i parlar de les coses 
que han après sobre ell.

COM HO FAREM?
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A les escoles i les llars d’infants 
que participin en el projecte, 
se’ls proporcionarà una maleta 
pedagògica quinze dies abans 
de visitar l’exposició. A l’interior 
de la maleta pedagògica hi haurà 
les obres que veuran a l’exposició, 
una fotografia del pintor perquè 
en reconeguin la imatge i un DVD 
on podran veure el pintor, pintant.

Amb la maleta pedagògica també 
es lliurarà un suport perquè cada 
infant pinti la seva papallona. Les 
papallones resultants quedaran 
exposades el dia de la visita.

Aquest treball previ fet a les 
escoles serà l’enllaç amb les 
activitats que es faran quan es 
visiti l’exposició. És important que 
els petits coneguin el pintor i la 
seva obra i es familiaritzin amb el 
material.

El dia de la visita guiada a 
l’exposició es faran cinc activitats 
de curta durada.



04
ACTIVITAT

JOC DEL LINCE

A veure qui troba la imatge al 
tauler: una estona prèvia de joc 
per endinsar-se encara més dins 
les obres de Pijuan.

05 
ACTIVITAT

LA NOSTRA PAPALLONA

Cada escola i llar d’infants tindrà 
l’oportunitat de pintar una 
papallona gegant per a la seva 
escola.

Paral·lelament, els més inquiets 
podran pintar en un paper de 
grans dimensions amb temperes 
sòlides de diferents colors.

03
ACTIVITAT

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ

Amb el respecte i la serietat que 
requereix la visita d’una exposició, 
la monitora i les educadores 
acompanyaran el grup a mirar 
l’exposició i comentar les obres 
que ja coneixen. 



01
Adquirir iniciativa en les activitats 
i gaudir-ne.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
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02
Adquirir  nou vocabulari.

03
Escoltar i atendre les explicacions 
de les activitats i de tota la 
informació en referència al pintor 
Jaume Muxart.

04
Tenir contacte amb l’entorn més 
proper i descobrir algunes de les 
seves manifestacions culturals; 
en aquest cas, un pintor i part de 
la seva obra.

05
Memoritzar el nom del pintor i la 
seva imatge, i relacionar-los un 
cop feta l’activitat. 

06
Mostrar interès i curiositat per les 
activitats.



Jaume Muxart és un pintor català 
contemporani nascut a Martorell el 
3 de juliol de l’any 1922. Té 96 anys, 
i segueix pintant! Va fer la primera 
exposició a l’edat de 25 anys. 
Aquest va ser el començament 
d’un seguit d’exposicions i 
reconeixements arreu del món.

L’any 1982 va ser nomenat degà 
de la Facultat de Belles Arts, i el 
1983 es doctorà en Belles Arts. 
Algunes de les seves sèries més 
reconegudes són “Montserrat”, 
“Àngels”, “Big Bang”, “Flors” i la que 
hem triat per a aquest projecte: 
“Estètica de papallones”.

Les papallones...“Tenen el 
sentit de la resurrecció, 
primer és un cuc més aviat 
fastigós que es tanca en ell 
mateix, i amb temps surt la 
papallona esplèndida amb 
ales, amb colors”. 

“La meva idea de pintura, 
és pintura amb lletres 
majúscules”.

Jaume Muxart

QUI ÉS JAUME MUXART?

“...ell ha actuat com ho fa la 
natura: fluint en un continu 
procés de metamorfosi, 
gaudint de la variació 
perpètua de la forma, del 
joc, de la multiplicació i de la 
diversificació.”

“La frontalitat en la que 
es veuen les papallones, 
l’absència d’un fons espacial 
perspectiu identificable 
com a tal, i el seu rigorós 
emmarcament evoquen les 
capses on els entomòlegs 
claven els seus exemplars 
recentment caçats. No 
obstant, la fredor científica 
pròpia d’aquest acte; la 
cerebral objectualització 
que això implica, es veu aquí 
substituïda per una intensa 
emotivitat en la representació 
de l’animal i alhora una 
empatia amb ell o amb el que 
significa”.

Ignasi Villares 
historiador de l’art i artista visual

“L’instint és el meu mestre, 
el meu valor principal, i 
després l’intel·lecte el fa més 
comprensible... aconsegueixo 
més en cinc minuts de rauxa 
que no en un hora de seny.”

“No puc deixar de pintar, soc 
un fanàtic de la pintura”.

“Per pintar es necessita 
instint: es pinta amb l’emoció. 
El de menys són els pinzells, 
els colors, les línies... El 
definitiu és que hi hagi o no 
emoció.”

“La papallona té una estètica 
meravellosa.”

Jaume Muxart
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Sense títol
2009-10

Oli sobre tela
(81 x 110 cm) 

Sense títol 
2009-10

Oli sobre tela
(130 x 89 cm)

Sense títol
2009-10

Oli sobre tela
(81 x 110 cm)

OBRES A EXPOSAR
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Sense títol
2009-10

Oli sobre tela
 (65 x 51 cm) 

Sense títol 
2009-10

Oli sobre tela
(116 x 146 cm)

Sense títol
2009-10

Oli sobre tela
(80 x 80 cm) 

Extretes del catàleg L’estètica de les papallones. De Jaume Muxart. 
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Oli sobre tela
(73 x 73 cm)




