
 
 
 



TÍTOL DEL PROJECTE: PINK RIOT - XEROX RIOT 

 

BATXILLERAT D'ARTS IES ANTONI MAURA 

Assignatures: Disseny, Cultura Audiovisual i Dibuix Artístic 2 

Professores: Marina Gual, Iria Lázaro i Marta Blasco 

Projecte coeducatiu del Centre: Marta Franco 

Organitza: Casa Planas (Alelí Mirelman) 

Coordinació i gestió del projecte: Alelí Mirelman i Marta Blasco 

 
Un projecte creat i desenvolupat pel Departament de Dibuix del IES Antoni Maura en                           

col·laboració amb el Centre d’Investigació i cultura contemporània Casa Planas. 

 
Alumnes participants:  

CASARES CABRERIZO, PAOLA 
ESTEVA SOSA, CECILIA 
FERNÁNDEZ FIGUEROA, DANISSA JHERONY HERNÁNDEZ GRAHAM, MATEU 
INSUASTI BURITICÁ, NATALIA 
LÓPEZ POMAR, NIKOLAI 
MAS GARCIA, LORENA 
OLIVER LOPEZ, JOAN 
PORRAS MORALES, ANA  
GIOVANA RICALDES AYAVIRI, GLORIA 
ESTEFANI RUNCIO , GIULIA MARIA 
VERA ACEBO, DYLAN JOSE 
AMAT MUÑOZ, IRENE 
FLEITAS PEREYRA, ALEXANDER 
GUINDAL PÉREZ, SAMUEL 
MACÍAS MATEOS, JORGE 
OLIVEIRA MORENO, ANDREA 
PARDO MARTORELL, ALVARO 
SALAS DÍAZ, ANDREA 
SÁNCHEZ BISHOP, BRENDAN 
SOCIAS LLULL, INES 
SUBIAS-BERLINGHIERI PELLICER, ELISABETH 
TAPIA CLAR, NOELIA TRESSERRAS  
MERINO, AURORA 

 
 
 
 
 
 

 

 



Descripció: 

 

Casa Planas impulsa un Micro Festival d'investigació, acció i participació sobre           

gènere, utilitzant la creació com a eina transversal de canvi social. El departament             

de dibuix i concretament les assignatures de Dibuix Artístic, Cultura Audiovisual i            

Disseny participen amb un projecte que aborda l'estudi i aproximació a la pròpia             

identitat per part de l'alumnat (segon curs Batxillerat d'Arts) i que donarà com a              

resultat la participació en l'exposició col·lectiva de la tercera edició de Festival Pink             

Riot del pròxim 13 de març. 

 

En la seva tercera edició, volíem incloure un projecte col·laboratiu i en col·laboració             

amb IES Antoni Maura. L'objectiu era sensibilitzar de manera activa aquest col·lectiu            

i el seu entorn social. 

 

El departament de Dibuix col·labora amb la comissió de Coeducació i el projecte co              

educatiu del Centre i ha realitzat diferents activitats durant el primer trimestre            

abordant la visibilització de les diferents cares de la violència masclista. 

 



En aquest punt, l'alumnat treballa el cos com a territori històric d'opressió, prenent             

com a punt de partida l'artista Barbara Kruger i, concretament, la seva obra "El cos               

com a camp de batalla". 

 

“Xerox Riot” consisteix en una instal·lació col·lectiva creada per l'alumnat de           

Batxillerat Artístic de l'IES Antoni Maura. 

 

La proposta va consistir a plantejar una activitat en la qual els alumnes/as             

exploressin la seva identitat a través de l'experimentació amb la seva pròpia imatge.             

L'alumnat es va autoretratar experimentant amb una fotocopiadora que va anar           

donada per Palma Jove que també va rebre amb entusiasme la nostra proposta i              

d'aquí el nom del projecte “Xerox Riot”: 

 

El terme "xerox" s'usa moltes vegades per a referir-se a fotocopiadores encara que             

siguin d'altres marques, i en anglès s'utilitza com a verb amb el significat de "fer               

fotocòpies". Riot fa referència a les revolucions que fan canviar el món. 

 



Els alumnes van treballar la seva autoestima des del respecte a la pròpia             

corporeïtat. Considerant el cos com a espai on es té lloc i s'integren les emocions.               

Acompanyem als adolescents en la connexió amb el propi cos, fomentant l'empatia            

que promou la construcció d'una corporalitat sana, solucionant conflictes i guanyant           

seguretat. 

 

Partint de la fragmentació d'algunes de les imatges obtingudes, l'alumnat va           

interpretar gràficament de manera individual cadascun dels fragments. Van aplicar          

en aquesta fase algunes de tècniques, suports i habilitats contemplades en la            

programació de l'assignatura de Dibuix Artístic 1 i 2. 

 

En una tercera fase i aquesta vegada de manera col·lectiva, els alumnes i alumnes              

van conjuminar les diferents visions individuals i parcials per a aconseguir una            

imatge col·lectiva que unifica la diversitat. 

 



 
 
AUTORETRATS: 
 

La imatge corporal és un dels interessos econòmics més estesos a la nostra             

societat, sempre lligat i accentuat pels mitjans i els models publicitaris. Aquesta            

preocupació per l'autoimatge té especial incidència en l'adolescència on, en el           

procés de construcció d'una identitat, és fàcil que s'aferrin a llenguatges corporals            

aliens imposats per l'entorn i mesurin les seves emocions i satisfacció segons el             

nivell d'adscripció a la artificialment creada "normalitat". 

 

Aquesta "normalitat", dins la nostra societat consumista, capitalista i patriarcal,          

ignora i oblida la diversitat biològica natural: els cossos femenins reals, els            

racialitzats, els envellits, els que tenen diversitat funcional, les corporalitats diferents           

de la comú, són constantment invisibilitzats i estigmatitzats. 

 

En aquest projecte explorarem el desenvolupament de l'autoestima precisament des          

del respecte a la pròpia corporalitat. El cos és l'espai on tenen lloc i s'integren les                

emocions. Acompanyar els i les nostres adolescents en la connexió amb el propi cos              



i en el foment de l'empatia promou que construeixin una corporalitat sana, que             

solucionin conflictes i que guanyin en seguretat. 

 

 



 
 

El projecte també afegeix un vessant formatiu de cara al món professional.            

Preteníem oferir als estudiants una experiència professional tutelada. Presentar els          

seus projectes en una exposició fora del centre i del seu propi context, la qual cosa                

a més els posa en contacte amb els processos de muntatge i comunicació propis              

d'aquests esdeveniments. 

 

 
 © Barbara Kruger 



 
 
Cal esmentar que encara que per a les organitzadores és més important el procés              

que els resultats, l'activitat final en la qual s'havien de mostrar els treballs va quedar               

suspesa per motiu de la COVID-19. Aquests estudiants han continuat el procés a             

distància més enllà del projecte previst dins del seu programa lectiu, incorporant les             

peculiaritats pròpies del confinament en relació a la seva autorepresentació mentre           

esperen amb paciència que puguem reprendre l'activitat i fer l'exposició final com            

estava prevista. La mostra de les obres és important per a ells, ja que suposa un                

reconeixement i posada en valor del treball realitzat. 



 
 

Innovació i qualitat artistica: 

 

La proposta treballa amb un col·lectiu tan complicat i seductor com és el públic              

juvenil, molt complex de captar, implicar i sobretot d'aconseguir la seva participació            

activa. 

 

El mètode emprat part del concepte de Maria Potser sobre el paper de l'artista en               

l'educació formal i el valor que pot aportar dins de l'àmbit acadèmic des d'una              

perspectiva transversal. En aquest cas coincideix que la figura d'artista també           

exerceix el paper més educatiu i formal. La seva trajectòria personal com a artistes              

els ajuda a transcendir el context de simulacre dins de l'entorn acadèmic i els permet               

impulsar un projecte real dins del procés educatiu. 

(“Aprendre fent”) 

 



Considerem essencial abordar les temàtiques de gènere des de tots els camps de             

manera transversal. Això vol dir que tenim en compte que les diferències de gènere              

es poden treballar des de múltiples esferes social. I l'àmbit acadèmic ho permet.             

Treballem la família, les relacions socials entre companys, els cànons socials           

heretats, la pressió de l'imaginari publicitari, les relacions socio-afectives, des de           

l'autoestima, des del personal fins a la seva dimensió pública. 

 

 
Alicia Framis: "Llenguatges invisibles". Exposició en la Galeria Juana d'Aizpuru. 21 d'abril al 25 maig de 2018 

 

És especialment important en el període d'adolescència que és el moment vital en el              

qual es forgen els canons i les bases de les relacions afectiu-sexuals. Quan             

treballem des de l'àmbit acadèmic abastem també la família i l'àmbit domèstic. En             

termes d'impacte social, és una fórmula de gran abast. 

 

El procés ha estat de seguiment regular i continu durant 3 mesos. Si bé partíem d'un                

referent bastant clar (#dona #discurs feminista) i conegut com Barbara Kruger, el            

procés ha estat molt #personal, #introspectiu i #proactiu. 



 

La dimensió de la representació expositiva del treball final així com l'explicació i             

comunicació del seu procés, tenen com a objectiu finalitzar el projecte de”manera            

real” concretant la seva producció de la A a la Z en el seu procés creatiu. Així mateix                  

genera un retorn cap als participants de reconeixement social i visibilitat del projecte. 

 
 
 

- Perquè Casa Planas impulsa un projecte d'aquestes característiques? 

 

Casa Planas és un centre de recerca i cultura contemporània 

(Adjuntem dossier) que té dins dels seus objectius impulsar aquest tipus de            

propostes que promouen el retorn social, reforcen la visibilitat dels processos           

creatius i posen en valor la producció, la formació i la recerca artística innovant i               

buscant nous projectes que reactiven la societat utilitzant l'art i la cultura            

contemporània com a eina d'apoderament ciutadà. 

 
 
 
Coneixement del sector local: 
 

El Departament de Dibuix de l'IES Antoni Maura porta vuit anys desenvolupant            

projectes en estreta col·laboració amb alguns dels principals Museus, Fundacions,          

centres culturals i espais expositius de Palma , incorporant als seus alumnes en             

l'escenari cultural de la ciutat. L'objectiu és impulsar les seves capacitats           

artístiques i fomentar el seu esperit crític. 

 

En col·laboració amb el departament, la professora i artista Marta Blasco porta            

anys dissenyant i coordinant projectes i promovent la inserció de les arts en             

l'educació, desenvolupant projectes amb institucions privades i públiques com:         

Ajuntament de Palma (Casal Solleric), Fundació Pilar i Joan Miró, Ca Marquès            

Contemporani, Museu Krecovik… Aquests projectes impliquen no sols l'alumnat i          



al professorat del centre sinó a entitats, professionals i empreses que durant anys             

han donat suport a l'alumnat del Maura. 

 

Casa Planas amb més de 4000 socis i 24.000 visites anuals cristal·litza el centre de               

creació independent de la ciutat independent. Fomenta la permeabilitat de projectes           

d'iniciatives experimentals i de tots aquells projectes que es proposin dins d'una            

viabilitat lògica. 

 
 
Claretat, concreció i coherència: 
 

- Nombre de participants: 
           30 dels quals 25 són estudiants de batxillerat artístic 
 

- Temporalització:  
3 mesos  
 

- Breu descripció de la proposta: 
 

Projecte impulsat per Casa Planas en col·laboració amb l'IES Antoni Maura amb            

estudiants de Batxillerat artístic en el Barri de la Solitud que consisteix a treballar              

temàtiques de gènere des de la identitat i autorepresentació. Amb tècniques           

d'autoretrat fotogràfic i dibuix contemporani. 

 

L'objectiu és promoure que el seu propi procés de creació constitueixi una            

experiència professional tutoritzada i una experiència vital sobre qüestions de          

gènere. 

 
 

- Calendari: 
 
Fase 0: Octubre- Desembre // Treball previ a l'aula 
Fase 1: Gener - Febrer // Treball conceptual sobre la identitat i referents artístics 
Fase 2: Març // Producció de les imatges, comunicació i muntatge 
 
 



- FASES: 
 
1. APUNTS I ESBOSSOS/ ASSIGNATURA: DIBUIX ARTÍSTIC 1. 
2. FOTOCOPIES/ AUTORETRATS / ASSIGNATURA: CULTURA AUDIOVISUAL. 
3. AUTORETRAT COL·LECTIU/ COMPOSICIÓ FINAL, DISSENY TIPOGRÀFIC I        
ESTUDI DEL MUNTATGE EXPOSITIU / ASSIGNATURA: DISSENY. 
4. DIBUIXOS DIN A2 / INTERPRETACIONS GRÀFIQUES DE LES OBRES          
REPROGRÀFIQUES/ ASSIGNATURA: DIBUIX ARTÍSTIC 1. 
5. EXPOSICIÓ DEL TREBALL I REPETICIÓ DEL PROCÈS AMB EL PÚBLIC           
ASSITENT. L'ALUMNAT AJUDARÀ ALS VISITANTS A REFLEXIONAR ENTORNA        
LA SEVA PRÒPIA IDENTITAT , GENERANT UNA NOVA OBRA GRÀFICA . 

 



Retorn cap a la ciutadania de Palma 

 

El retorn social es dirigeix a través dels estudiants participants activament en la             

proposta i el seu nucli familiar, així com en la resta de l'alumnat del centre,               

especialment en els membres de la Comissió de Coeducació i també en l'alumnat             

de primària de les escoles adscrites. 

 

Aquest tipus d'iniciatives són molt importants a nivell de la comunitat educativa ja             

que ajuden a l'IES Antoni Maura, un dels pocs centres de secundària que compten              

amb el Batxillerat Artístic dins de la seva oferta educativa, a posar en valor el               

projecte educatiu de centre que inclou les arts com a element essencial per a la               

formació integral de l'alumnat. A més ajuda a visibilitzar els projectes del            

Departament de Dibuix i els permet posar en valor l'experiència i professionalitat del             

seu professorat així com optimitzar l'ús de les seves infraestructures i materials. 

 

Conscienciar a la societat de la importància que té l'educació artística. Un projecte             

com “Xerox Riot” és el reflex d'una de les grans contradiccions culturals que hem              

viscut durant la pandèmia: Al mateix temps que assignatures com a Dibuix, Música i              

Educació Física es dissolen fins a l'extenuació en els currículums oficials, se'ns            

recomanava la seva pràctica durant el confinament com a mesura mantenir la salut             

mental i afectiva. 

 

Així mateix s'ha vist clarament com la cultura ha estat l'escut inqüestionable per a              

afrontar un aïllament social. 

 

El present projecte planteja la necessitat de reinserir l'educació artística en els plans             

educatius des de la certesa i la convicció que l'art i l'educació són processos que               

han d'anar de la mà per a impulsar una acció transformadora d'en l'àmbit social. 

 

D'altra banda ajuda a l'IES Antoni Maura a potenciar el seu objectiu de             

conscienciació de la importància de les arts en la vida quotidiana; d'aconseguir la             

igualtat de gènere real evitant situacions de discriminació que encara sofrim en la             



nostra societat per les discriminacions de gènere. Finalment ens permet que           

l'alumnat participant, es converteix en referent per a l'alumnat de cursos inferiors i             

fins i tot de l'alumnat de primària dels nostres centres adscrits ja que dóna visibilitat,               

qualitat i caràcter innovador dels projectes que desenvolupen en el centre educatiu. 

 

- Capacitat d'impacte: 100 persones directes i 5000 indirectes 

- Visibilitat: a través del context del Festival el projecte pren una dimensió de             

difusió que amplifica la seva visibilitat. Estimem un impacte de visibilitat de            

3000 persones. 

 

 

IB3 Ràdio va destinar tot el programa “Dons de l'11 de març” a aquest projecte. 

Es pot consultar en la seva hemeroteca: 

 

- https://ib3.org/dones?pl=1&cont=9ea169eb-5411-4280-8712-30953ec5e8ff 

https://ib3.org/dones?pl=1&cont=9ea169eb-5411-4280-8712-30953ec5e8ff


 
 
 
 



 
 
 



Centre Cultural Casa Planas AC 

G57931297 

Av. Sant Ferran 21, Bajos Izq. 

07011 Palma de Mallorca 

 

Pressupost  

18.05.2020 

Pressupost 202027 

 

Client: Ajuntament de Palma 

Pl. Cort, 1 

CP 07001 Palma, Illes Balears 

CIF P 0704000 I 

 

CONCEPTE: 

Conceptualització i execució del projecte XEROX RIOT durant l’any 2020 consistent                     

en un projecte col·laboratiu entre el IES Antoni Maura i Casa Planas sobre la                           

igualtat de gènere des de l’art contemporani. 

 

Comunicació  1000 (15%) 

Producció i investigació  1000 (15%) 

Muntatge i transport  1300 (20%) 

Honoraris pels participants  1000 (15%) 

Impressions  200 (8%) 

Materials i equip técnic  500 (12%) 

Infraestructura  1000 ( 15%) 

  6000 

+21%  1260 

-15%  900 

  6360 



proyectos@casaplanas.org  
ES54 1491 0001 20 2176034326 
 
 

Sobre l’ Institut Antoni Maura 

 

L'IES Antoni Maura és un centre públic d'educació secundària que compta amb la             

modalitat de Batxillerat Artístic dins de la seva oferta educativa. Està situat en el              

barri de Nou Llevant, una zona en procés de canvi on encara s'observen grans              

diferències socials i un elevat percentatge de població d'un nivell socioeconòmic           

baix o molt baix amb nombroses famílies en risc d'exclusió social. És una zona que               

per les seves característiques necessita propostes educatives innovadores que         

motiven a l'alumnat i aprofitin tots els recursos socials a la seva disposició per a               

oferir una formació de qualitat, integradora i adaptada als reptes socials d'avui dia. 

 
 
PROJECTES BATXILLERAT D’ARTS IES ANTONI MAURA 
 
Facebook: @ARTMAURA 

- http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/ 
 
2020 

XEROX RIOT 

Espai: Casa Planas. 

Disseny i desenvolupament: Casa Planas y Departamento de Dibujo. 

Nivell: Batxillerat d'arts. 

 

Covid 19 

 

2019 

DE TERRA I AIGUA 

Espai: Casal Solleric 

Disseny i desenvolupament: Marta Blasco 

Nivell: Batxillerat d'Arts. 

mailto:proyectos@casaplanas.org
http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/


Enllaços: 
- https://www.diariodemallorca.es/cultura/2019/06/18/terra-i-fang-muestra-trabajo/1426715.html 

 

- https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=

121129&tipo=8&nivel=1400&titolAjt=no&language=ca&codResi=1 

 

- https://www.20minutos.es/noticia/3675235/0/casal-solleric-acoge-hasta-este-domingo-exposi

cion-terra-fang/ 

 
 
2016. 

LA REINSERCIÓ DE LES ARTS 

Espai: Casal Solleric 

Dissenyi comissariat: Marta Blasco 

Taller de cal·ligrafia: Paz Alomar 

Desenvolupament: Susana Muñiz i Marta Blasco 

Nivell: Tots els nivells. 

Enllaços: 

 
- https://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.j

sp&contenido=93435&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca

&codMenu=2371&codMenuPN=2297 

 

- https://www.arabalears.cat/balears/alumnes-reivindiquen-creativitat-aules-batxillerat_0_15880

41386.html 

 

- https://www.bonart.cat/actual/visita-guiada-a-lexposicio-la-reinsercio-de-les-arts/ 

 
 
2015 

TOTEM CONTE 

Espai: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 

Disseny: Marta Blasco 

Desenvolupament: Antonio Gonzalez, Susana Muñiz, Aitana Arnao, Victòria Vidal i          

Marta Blasco 

https://www.diariodemallorca.es/cultura/2019/06/18/terra-i-fang-muestra-trabajo/1426715.html
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=121129&tipo=8&nivel=1400&titolAjt=no&language=ca&codResi=1
https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=121129&tipo=8&nivel=1400&titolAjt=no&language=ca&codResi=1
https://www.20minutos.es/noticia/3675235/0/casal-solleric-acoge-hasta-este-domingo-exposicion-terra-fang/
https://www.20minutos.es/noticia/3675235/0/casal-solleric-acoge-hasta-este-domingo-exposicion-terra-fang/
https://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=93435&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=2371&codMenuPN=2297
https://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=93435&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=2371&codMenuPN=2297
https://casalsolleric.palma.cat/portal/PALMA/solleric/contenedor1.jsp?seccion=s_fact_d4_v1.jsp&contenido=93435&tipo=2&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=2371&codMenuPN=2297
https://www.arabalears.cat/balears/alumnes-reivindiquen-creativitat-aules-batxillerat_0_1588041386.html
https://www.arabalears.cat/balears/alumnes-reivindiquen-creativitat-aules-batxillerat_0_1588041386.html
https://www.bonart.cat/actual/visita-guiada-a-lexposicio-la-reinsercio-de-les-arts/


Exposició Batxillerat d'Arts al museu + Tallers didàctics gratuïts dirigits a tots els             

nivells . 

Enllaços: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=PWzH_Qbjp-8 

 

- https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/category/per-nivell-educatiu/batxiller/ 

 

- https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180435622012034/?type=3&t

heater 

 

 
2014 

CONTES 

Espai: Tallers Mirò 

Diseño y gestión: Marta Blasco. 

Desenvolupament: Tallers Mirò (Julio León, Joan Oliver) i Departament de Dibuix           

(Antonio González y Marta Blasco). 

Enllaços: 
- https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/2016/02/21/projecte-didactic-cont

es/ 

 

- https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180435562012040/

?type=3&theater 

 

- https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180436255345304/

?type=3&theater 

 
 
2013 

JARDÍN DE LAS DELICIAS 

Espai: S'Escorxador 

Disseny i gestió: Marta Blasco 

Nivell: Batxillerat d'Arts. 

Enllaç: 

 
- http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/2013/03/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PWzH_Qbjp-8
https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/category/per-nivell-educatiu/batxiller/
https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180435622012034/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180435622012034/?type=3&theater
https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/2016/02/21/projecte-didactic-contes/
https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/2016/02/21/projecte-didactic-contes/
https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180435562012040/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180435562012040/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180436255345304/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ARTMAURA/photos/pcb.2180436345345295/2180436255345304/?type=3&theater


2012 
A BOLI 
Espai: Pococomún 
Col·laboració: Francisco García Hermenegildo i Marta Blasco. 
Nivell: Batxillerat d'arts 
Enllaç: 
 

- http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/2013/02/ 
 
 
2009 

EN PROJECCIÓ (II) 

DE JOCS, CABELLERES I INTERVENCIONS EN EL PAISATGE 

Col·laboració: Nieves Barber i Marta Blasco. 

Nivell: Batxillerat. 

Enllaços: 
 

- https://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/03/baleares/1338724081.html 
 

- https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/2016/02/21/en-
projeccio-de-jocs-cabelleres-i-intervencions-en-el-paisatge/ 

 
- http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/2012/04/cabellera-fe

menina-2012-dibuix-ii.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/03/baleares/1338724081.html
https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/2016/02/21/en-projeccio-de-jocs-cabelleres-i-intervencions-en-el-paisatge/
https://aprenentatgeperprojectesillesbalears.wordpress.com/2016/02/21/en-projeccio-de-jocs-cabelleres-i-intervencions-en-el-paisatge/
http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/2012/04/cabellera-femenina-2012-dibuix-ii.html
http://dibuixaliesantonimaura20112012.blogspot.com/2012/04/cabellera-femenina-2012-dibuix-ii.html


PREMIS DKV FRESH ART 

 
2012. 

Marc Gómez. Menció Especial IV Edició Concurs Fresh Art. 

 

2014. 

Diocles Laime: Mención especial VI Edició Concurs Fresh Art. 

Gladie Báculo i Anais Gillet: Finalistes i participants en el Campus Universitari a la              

UPV. 

 

2016 

Antía Camberro. 8º Edición DKV Fresh Art. Tercer premi 

 

 

Enllaços: 

 
- https://www.diarioabierto.es/320073/dkv-fresh-art-reparte-9-000-euros-para-jo

venes-artistas 
 

- https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/concurso-dkv-fresh-ar
t-reparte-mas-9000-euros-becas-para-jovenes 

 
- https://www.abc.es/nacional/cultura/arte/campus-fresh-art.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diarioabierto.es/320073/dkv-fresh-art-reparte-9-000-euros-para-jovenes-artistas
https://www.diarioabierto.es/320073/dkv-fresh-art-reparte-9-000-euros-para-jovenes-artistas
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/concurso-dkv-fresh-art-reparte-mas-9000-euros-becas-para-jovenes
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/concurso-dkv-fresh-art-reparte-mas-9000-euros-becas-para-jovenes
https://www.abc.es/nacional/cultura/arte/campus-fresh-art.html


Responsable del Proyecto de Casa Planas 

Alelí Mirelman 

Investigadora, Mediadora i Gestora Cultural d’Art Contemporani. 

Especialitzada en el camp de la Innovació cultural amb dinàmiques transversals que            

fomenten la millora social a través de la creativitat. Dinamitzadora de projectes que             

engloben la cultura digital el feminisme, l'educació, la memòria la sostenibilitat           

mediambiental i la investigació de dinàmiques d’aprenentatge des de la creativitat i            

el pensament crític. 

Investiga activament les genealogies de l’art contemporani i la seva vessant més            

processual i social 

Membre de la junta directiva de l’AAVIB ( 2012-2016) 

Actualment membre de l’equip de treball del IAC (2015-2020) 

 

Experiència Professional: 

- 2018- 2020 Coordinació de projectes del Centre de Creació Casa Planas.  

Destacant els projectes socials com DIjous Oberts, Perifèries de Gènere, El           

papel dels migrants al turisme dels anys 70, Patrimoni immaterial textil a partir             

de l’Arxiu Planas, Rally Fotogràfic…. 

- 2020 Comissariat de l'exposició a l'Ajuntament de Calvià del Fons de l’Arxiu            

Planas 

- 2018 Comissariat de l’exposició de Josep Planas en el Museu Krekovich 

- 2017 Comissariat “Llímits de cristall” exposició al Mirador de Lluís Fuster i            

taller sobre el papel de la dona artista a la història de l’art al Casal Solleric. 

- 2016 Taller: Art i l’Hort a l’escola per l’Ajuntament de Palma 

- 2014 - 2016 Col·laboració externa en Es Baluard. Coordinació de programes i            

activitats del museu d’Art Contemporani de Balears. Especialitzada a         

transversalitat de disciplines culturals, projectes d’experimentació i       

investigació processual. 



Els programes més destacats són: 

>Paisatges Sostenibles, una programació pionera a les Illes pel seu caràcter           

innovador en línia amb la seva intenció de crear vincles entre la cultura, el medi               

ambient i el desenvolupament sostenible. 

>La programació audiovisual que inclou Documentals, formacions, trobades        

professionals i festivals 

>Projectes d’investigació d’Observatori com: Dones Dadà, El Llibre en Blanc,          

Arsenal, La sombra de Paul Morrisson… 

>La gestió de col·lectius associats com: Arquitectives, AATOMIC Lab, Reflecta o           

Pre-Formatting 

>Disseny, conceptualització i desenvolupament del programa de voluntariat d’Es         

Baluard. 

>Durant aquest període també s’han realitzat visites educatives en el programa de            

Días de Lluvia i visites a escoles en el programa d’Art Futura. 

>2016 Presentació en el Congrés d’Espais d’Art i Salut de l’Hospital de Dènia amb              

DKV. 

Tesis: Salut entesa també com una millora de la qualitat de vida amb dinàmiques              

que promouen l’apoderament i la creativitat. 

>2016 Presentació de la Beca Shiraz i el projecte El Murmullo de la tumba de Hafez                

en Casa del Lector amb Patricia Almarcegui. 

>2016 Coordinació del projecte dialógic “Plurals” a Son Gotleu amb l’Associació de            

Guinea Conakry, Metges de Món i Caixa Colonya. 

>2015 Directora adjunta de forma temporal de la Fundació Jannick y Ben Jackober. 

>2015 Conferència Arte y Mágica amb Menene Gras Directora de Casa Àsia de             

Barcelona. 

>2015 Projecte pedagògic El Museu del Barri, Dia dels museus en el MUSEU             

KRECKOVIC. 



>2015 Coordinació del Festival B-Free d’intervencions a l’espai públic. 

>2014 Coordinació i comissariat del Monogràfic: Cultura Digital Libre amb Aram           

Bartholl (Berlín), Pau Waelder i Olga Panadès a la FUNDACIÓN PILAR I JOAN             

MIRÓ. 

>2014 Conferència TEDx Visiones Creativas Para-normales. 

>2014-2013 Jurat del Premi d’arts plàstiques de l’Ajuntament Ciutat de Manacor           

amb Magdalena Aguiló i Fernando Gómez de la Cuesta. 

>2013 Comissariat de l’Exposició Fràgil a l’Espai Lluc Fluxà de Miquel Alemany. 

>2014 Conferència Microcapsulas sobre Cultura Digital Libre a MEDIA LAB PRADO. 

>2014 Organització de la Taula Rodona Liquid Times i el Taller Laboratorio de             

materiales blandos amb Lara Fluxà, Tomeu Massot (UIB)i Héctor Sanz en Es            

Baluard com a col·lectiu associat AATOMIC LAB. 

>2012-2014 Cofundadora d’AA:TOMIC LAB. Un programa d’acció de l'Associació         

AAVIB. Una organització que promou la creativitat, la cultura contemporània i la            

repercussió social. Hem col·laborat amb la Fundació Miró, Caixa Colonya, Media           

Lab Prado, Galería Offlimits, La revista Lamásbella, Donostia 2016, Conexiones          

Improbables, Further Fields, TED, Ajuntaments i centres culturals locals. >          

http://aa-tomic.tumblr.com/ 

>2012 Pràctiques universitàries (6 mesos), tasques d’educació i mediació cultural, i           

també, suport a la comunicació en el centre d’Art Contemporani i documentació            

SOLLERIC. 

>2010-2011 Projecte final de Màster: Investigació sobre els DEAC ( Dep. de            

Educación y Acción 

Cultural) als Museus d'Art Contemporani a Espanya. Tutor: Oriol Fontdevila. Cas           

d’Estudi: Pràctiques Dialògiques d’Es Baluard. Nota: Matrícula d’Honor. 

>2011 Comissariat Iner Spectators del Projecte Capella’11 del CONSELL DE          

MALLORCA. 

 
Publicacions: 
 
2010-2016 Articles d’opinió i reflexió crítica sobre art contemporani a revistes                     
especialitzades LOOK, ARSOBNIBUS, A-DESK i ART.ES. 

http://aa-tomic.tumblr.com/
http://aa-tomic.tumblr.com/


Formació: 

 
- 2009-2011 MÀSTER ART ACTUAL: Anàlisis i Gestió d’Art               

Contemporani, UB i IL3, BARCELONA dirigit per David G. Torres. 

- 2009 MASSART COLLAGE OF ART AND DESIGN a Boston, USA (Art                     

Education Department). 

- 2005-2009 Llicenciada en Belles Arts UB (Especialització: Història i                 

Teoria d’Art) Barcelona. 

 

Educació complementària: 

 

> Bases Legislatives i drets d’imatge (Eva Lasunción). Un programa de Nial Art . 

> El Ojo del Espectador, a càrrec de Joan Morey UIB i CRCC. 

> Col·leccionisme i comissariat a càrrec de Montse Badía IL3 i UB. 

> Pedagogia de l’Art Contemporani, a càrrec d’Aida Sánchez i Oriol Fontdevila UB. 

> Pedagogies col·lectives i polítiques espaials: Sessió de treball amb Javier Rodrigo. 

> Software de AVID i Professional PHOTOSHOP, MASSART MULTIMEDIA. Boston. 

> Art dels 80 i 90 a càrrec de Pilar Bonet UB. 

> Tècniques de Laboratori Fotogràfic, CASA ENCENDIDA DE MADRID. 

> Seminari de Cine experimental en el Museu MACBA i la Filmoteca de Catalunya                           

(40h). 

 

Premis i Beques: 

- 2016 Beca de la Fundació Santander Creativa i el Programa Confluencias.                     

Residència a Santander. 

- 2014 Beca Shiraz del Centre de Creació Ses Voltes. Comissariat del projecte:                       

El murmullo de la Tumba de Hafez amb Tere Recarens i Patricia Almarcegui,                         

per a ENDJAVI-BARBÉ ART PROJECTS (Irán/Suiza). Col·labora AC/E, CASA                 

ÁRABE i Ajuntament de Palma. 



- 2011 Finalista per a la beca de formació en el departament de Colección de                           

arte de los ´80. hasta la actualidad del MNRS Museo Nacional Reina Sofía. 

- 2010 Premi (Alumna destacada) emès per la Colección de Arte                   

Contemporáneo CAL CEGO i el Màster d’Art Actual. 

- 2010 Finalista per a la Beca de Formació en gestió i comissariat de                         

MATADERO de Madrid. 

- 2009 Beca de Residència MASS ART (Massachusetts School of Arts, USA)                     

amb el suport de Bancaja, Vicerectorat i AGAUR. 

- 2008 Beca del Vicerectorat de la Universitat de Barcelona per a l’intercanvi                       

educatiu. 

- 2008 Beca d’immersió lingüística UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO,             

MADRID. 

- 2007-2008 BECA MEC (Unión Europea) per a estudiar anglès a Londres, i a                         

Dublín. 

- 2005-2009 BECA de Mobilitat del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. 

 
 
 

 
 


