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Introducció

Art, Professió i Docència

El GIDC Art,  Professió i  Docència cerca fór-
mules que apropin el context universitari  al 
context social en general.  En els darrers anys 
ha centrat el  seu àmbit de treball  en relaci-
onar la nostra tasca docent universitària i  la 
tasca com a creadors en el context cultural 
contemporani.

El  món de l ’ar t és,  i  més en el marc actual 
de crisi  econòmica, un espai de difícil  accés. 
L’ar tista novell  se sol trobar davant un pano-
rama excloent,  marcat pel r igor i  la competi-
tivitat.  Aquesta situació dóna motius sufici-
ents,  per plantejar accions que anticipin allò 
que l ’estudiant pugui trobar-se en finalitzar 
els estudis,  accions que proporcionin eines 
i  que els ajudin a ser més efectius en les se -
ves polítiques de promoció i  inserció al  món 
laboral.

Per aquest motiu, el  projecte que presentem, 
L’aprenentatge en situacions reals  (PID-2011), 
s’ha focalitzat en promoure la professionalit-

zació en els estudiants de Belles Arts,  posant 
especial atenció a estudiants de primer curs. 

Per potenciar les competències i  les habili-
tats,  especialment, en l ’elaboració d’obres 
d’art i  en l ’accés a la professionalització, hem 
fet incidència directa en els estudiants,  ba-
sant-nos en l ’aprenentatge actiu en situaci-
ons reals i  actuant en tres eixos:  1) Trobades 
amb creadors,  2) Pràctiques en el muntatge 
d’exposicions, i  3) Exposició pública de crea-
cions artístiques.

El  G I D C  Ar t,  Pro fe s s i ó  i  D o cè n c i a  p re té n  e s t a b l i r  v i n c l e s  e nt re  l a  re a-
l i t at  a r t í s t i c a  p ro fe s s i o n a l  i  l ’e n s e nya m e nt  d e  l ’a r t,  a m b  l ’o b j e c t i u  d e 
re d u i r  l a  d i s t à n c i a  e nt re  e l s  d o s  à m b i t s.
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Context

Facultat de Belles Arts

Recordem que el projecte s’ha centrat en 
activitats de millora per a l ’adquisició de 
les competències destinades a l ’elaboració i 
gestió d’obres d’art: 

-  Capacitat creativa i  emprenedora 
(capacitat de formular,  dissenyar i  gestio-
nar projectes / capacitat de cercar i  integrar 
nous coneixements i  actituds).  ( Transversal) .

-  Capacitat per crear ar t i  habilitat per 
concebre tàctiques i  estratègies en l ’elabora-
ció d’obres d’art o intervencions artístiques. 
(Específica).

-  Capacitat per determinar sistemes 
i  mitjans de presentació adequats per a les 
qualitats ar tístiques d’una obra d’art i  l ’ha-
bil itat per ajustar la presentació al  projecte 
artístic.  (Específica).

Tot i  el  seu caràcter d’iniciació, aquestes 
competències són essencials dins el grau, ja 
que en elles s’hi plantegen alguns dels prin-

cipals reptes de Belles Arts;  és a dir,  aquells 
que tenen com a objectiu la formació artís-
tica.  La creació artística encapçala la l l ista 
de per fi ls professionals que el Llibre blanc de 
Belles Ar ts  contempla per un graduat (ANECA 
2004: 232).  Així  doncs, podem dir que l ’expe -
rimentalitat i  la pràctica són les dominants 
de la nostra carrera.  El  projecte ha actuat 
sobre alumnes de les assignatures “Iniciació 
als processos i  projectes 2” i  “Laboratori  de 
pintura”,  les quals estan clarament enfocades 
cap aquesta direcció. Tanmateix,  s’entén que 
l ’aplicació pràctica dels conceptes que es 
treballen en els tallers proporcionen a l ’es-
tudiant bases per desenvolupar tasques com 
“expert cultural”,  “assessor ar tístic”,  “docèn-
cia ar tística” o “direcció artística”. 

Els investigadors del projecte són docents 
en aquestes assignatures i  part del grup és 
també present a segon cicle del Grau de Be-
lles Arts.  La presència de docents en dife -
rents cursos ha permès tenir una visió global 
i  multinivell  dels facil itadors i  barreres dels 
estudiants.

L’o b j e c t i u  d ’a q u e s t  p ro j e c te  é s  e n r i q u i r  l ’a p re n e nt atg e  d e l s  e s t u d i -
a nt s  m i t j a n ç a nt  l ’e n fo r t i m e nt  d e l s  v i n c l e s  q u e  h i  h a  e nt re  l a  f a c u l t at 
i  e l  co ntex t  a r t í s t i c  p ro fe s s i o n a l.
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Accions desenvolupades

Vista de la Trobada amb Eudald Camps.
Fotograma: UBTV.

Vista de la Trobada amb Bestué/Vives.
Fotograma: UBTV.

Vista de la Trobada amb Laia Manresa.
Fotograma: UBTV.
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Activitat 1. Trobades amb creadors

INTRODUCCIÓ

S’ha celebrat un cicle de seminaris a la Facul-
tat de Belles Arts amb la f inalitat de potenci-
ar l ’esperit crític dels estudiants i  ajudar-los 
a focalitzar millor la seva tasca. Sovint,  els 
estudiants a l ’inici  de la carrera entenen el 
treball  ar tístic com quelcom subjectiu i  so-
litari .  En aquestes trobades s’ha perseguit 
trencar amb aquestes conviccions discutint 
amb professionals i  professors del món de 
l ’ar t temes com el treball  en equip, la ges-
tió de l ’obra, aspectes econòmics en les ar ts, 
etc.  El  cicle ha donat continuïtat l ’experi-
ència passada Del cap a la mà. Creadors i  els 
seus processos i  projectes ,  en que s’analitzava 
el procés creatiu des d’una òptica àmplia i  es 
va convidar a ponents de diverses discipli-
nes.  En l ’actual edició 2011-2012, la temàtica 
s’ha ajustat a les problemàtiques expositives, 
relacionant l ’ar tista i  la presentació pública 
de l ’obra, tractant temes com la producció, 
l ’exposició o difusió, el  paper del crític i  els 

centres d’art. 

Entre els ponents destaquen Eudald Camps 
(crític d’art) ,  Quico Estivil l  (ar tista),  Bestué -
Vives (ar tistes) i  Laia Manresa (periodista i 
directora de cinema).  En referència als con-
tinguts,  Eudald Camps i  Quico Estivil l  han 
plantejat la relació que s’estableix entre el 
crític i  l ’ar tista.  Laia Manresa ha abordat el 
fet creatiu i  la seva difusió en el terreny dels 
mitjans audiovisuals.  Finalment, s’ha aprofi-
tat l ’exposició de Bestué -Vives en el CaixaFò-
rum per parlar de la concepció de l ’obra i  de 
la seva instal· lació en el espai expositiu. 

Es poden consultar les sessions íntegres al 
canal del grup a UBT V (http://www.ub.edu/
ubtv/ubtv_p.cgi) .

RESULTATS 

-  Tres seminaris celebrats amb un total 
de 120 estudiants participants.

-  Millora dels coneixements dels estu-
diants sobre els processos creatius d’artistes, 
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comissaris,  crítics,  etc. ,  contrastant trets co-
muns i  diferencials en el procés de selecció 
d’idees. 

-  Contacte amb “agents” actius del pa-
norama de les ar ts generacionalment pro-
pers als estudiants,  facil itant la comunicació 
i  la confluència d’interessos.

Vista del muntatge de l’exposició al Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona. 
Foto: Àlex Nogué.
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Activitat 2. Pràctiques en el 
muntatge d’exposicions

INTRODUCCIÓ

Dues estudiants de segon cicle del Grau de 
Belles Arts van participar en el procés de 
muntatge d’una exposició al  Bòlit,  Centre 
d’Art Contemporani de Girona entre juny i 
setembre de 2011. Les estudiants van visu-
alitzar tot el  procés de muntatge, des de la 
visita a l ’espai expositiu,  l ’elaboració d’es-
bossos distribuint les obres,  les reunions 
amb el centre artístic i  l ’equip de muntadors, 
f ins a la instal· lació i  la i l · luminació de les 
peces. Malgrat això, no s’esperava que les es-
tudiants treballessin de muntadors sinó que 
visquessin des de dintre el procés. D’aques-
ta manera, van poder fer seguiment d’un 
projecte professional on no només hi ha el 
treball  ar tístic sinó també contractes,  preus, 
obligacions de les parts,  drets de propietat 
intel· lectual,  etc.  Aquesta activitat només es 
va poder oferir  a dues d’estudiants i  com a 
contraprestació, aquestes varen realitzar una 
presentació del muntatge per fer-lo accessi-

ble a la resta del grup de classe, de manera 
que hi hagués una incidència real per l ’apre -
nentatge del grup.

Es pot consultar sobre l ’exposició en la web 
del Bòlit  (http://www.bolit.cat/cat/arxiu/fu-
turo-variable/presentacion.html).

RESULTATS

-  Dues estudiants participen en les 
pràctiques de muntatge d’una exposició i 
adquireixen capacitats per determinar quins 
han de ser els sistemes i  mitjans per pre -
sentar d’una forma idònia una obra artística 
ajustant-se a la seva especificitat.

-  Una activitat d’aprenentatge entre 
iguals per part de les estudiants envers la 
resta del grup.

 “ Em  va  a g ra d a r  m o l t í s s i m  l ’ex p e r i è n c i a  p e rq u è  re a l m e nt  va i g  ve u re  l a 
i m p o r t à n c i a  d e l  m u nt atg e  i  va i g  v i u re  e n  p r i m e ra  p e r s o n a  q u i n  é s  e l 
f u n c i o n a m e nt  a l h o ra  d ’ex p o s a r  u n a  o b ra .” ( E s t u d i a nt )
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Activitat 3. Exposició pública de 
creacions artístiques

INTRODUCCIÓ

Les exposicions Processos Emergents  (Funda-
ció Felícia Fuster,  14 de setembre a 6 d’oc-
tubre de 2012, Barcelona) i  Situacions Reals 
(Centre Cultural la Mercè, 5 d’octubre al 22 
de novembre de 2012, Girona) han mostrat 
un conjunt de peces que representen les 
intencions, els neguits,  les inquietuds o els 
dubtes dels processos artístics de les ge -
neracions més joves. El  procés creatiu és la 
peça angular a partir  de la qual l ’estudiant 
vehicula el seu aprenentatge. A l ’exposició 
s’han mostrat els resultats més interessants 
d’aquest procés i  que han reflectit  millor 
l ’evolució de les obres dels alumnes dins el 
taller,  realitzats durant el primer curs.  Els 
tallers de la facultat no són espais de simu-
lació, tot el  contrari ,  són centres de produc-
ció actius els resultats dels quals deriven de 
processos de recerca(1).  La proposta actual ha 
donat viabil itat a aquest últim punt,  des de 
vies diferents.  L’estudiant ha definit un pro-

jecte, participat en decisions organitzatives 
de forma individual o col· lectiva, ha pres ini-
ciatives i  responsabilitats,  i ,  en darrera ins-
tància,  ha sabut apreciar el  seu treball  i  el 
dels altres.  Per l ’altre banda, el  professor ha 
sabut crear situacions perquè l ’estudiant de -
senvolupi actituds autònomes, i  guiar-lo en 
el coneixement i  la recerca. És a dir,  que ha 
estat capaç de dur a terme un projecte (MOY-
NE 1982: 7).

Han participat estudiants de Belles Arts i  del 
Centre Cultural de la Mercè de Girona (Pro -
cessos Emergents :  10 i  1,  respectivament;  Si-
tuacions Reals :  20 i  4,  respectivament).  Dos 
dels treballs presentats eren creacions en 
grup d’estudiants.

La participació ha estat una valuosa experi-
ència d’aprenentatge per als qui tenen com 
a fita desenvolupar un treball  ar tístic,  oferint 
la possibil itat de viure tot el  procés de dis-
seny, muntatge, exhibició i  difusió. Alhora, 
ha motivat els estudiants i  ha donat visibil i-

A  l ’ex p o s i c i ó  h a n  co nv i s c u t  l e s  te n s i o n s  re fe re n c i a l s  d e l  p l a  p i c tò r i c 
a m b  p e ce s  q u e  s ’ex p a n d e i xe n  fo ra  d e l  s u p o r t,  a i x í  co m  i nte r ve n c i o n s 
d i re c te s  s o b re  i m atg e s  fo to g rà f i q u e s.
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tat a un procés de treball  que sovint queda 
inèdit dins les aules de la facultat.  Ens agra-
daria insistir  en la idea de procés i  no d’obra 
final,  doncs creiem que el més interessant és 
mostrar el  curs de la seva evolució.

RESULTATS

-  Dues exposicions realitzades amb la 
participació de 35 estudiants.

-  Difusió de l ’exposició en el blog de la 
Facultat de Belles Arts,  en un programa d’ac-
tivitats imprès i  en la web del Centre Cultural 
la Mercè. També, s’ha fet un tiratge de 500 
targetes impreses,  i  s’ha fet difusió a través 
del mailing de les parts implicades.

(1)  La primera de les línies de recerca artística proposades per 
Graeme Sullivan (2010) és: La pràctica artística com a recerca: la 
proposta d’un marc per teoritzar la pràctica artística com a forma 
relacional i transformadora de recerca.

Vista de l’exposició durant la inauguració al Centre Cultural la Mercè de Girona. 
Foto: Amaia Fernàndez.
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Transferibilitat

Transferibilitat dels resultats

Per parlar de transferència cal tenir en comp-
te les peculiaritats del taller de creació i  les 
competències específiques de l ’àmbit ar tís-
tic.  Les competències necessàries pels alum-
nes de Belles Arts plantegen grans reptes als 
docents que les imparteixen. Requereixen 
una natural implicació per part del profes-
sor,  i  alhora demanen una resposta, igual-
ment compromesa, per part dels estudiants. 
Aquesta relació s’estableix a partir  del dià-
leg, la compenetració del docent amb les 
propostes de l ’alumne, i  en detectar i  accep-
tar els punts forts,  els febles i  les possibil i-
tats reals del projecte. Una relació tutorial, 
no es pot fonamentar ni amb teories ni amb 
guions establerts,  sinó amb un coneixement 
exhaustiu de la matèria i  un seguiment pro-
per del treball.  Els Tallers experimentals se 
sostenen amb la combinació, a parts iguals, 
entre pràctica i  concepte (CANTALOZELLA 
2010: 54-55).  Tampoc s’ha d’oblidar el  paper 

de l ’empatia entre docent i  estudiants,  doncs 
bona part dels professors de taller són artis-
tes i  per tant coneixen de molt a prop allò 
que significa crear(2).  És gràcies a la confian-
ça mútua quan millor es desenvolupen les 
competències,  les habilitats i  s’obtenen els 
millors resultats.  Creiem que mai s’ha de per-
dre de vista que un enfocament més pròxim i 
humà i ,  si  cal menys acadèmic, pot esdevenir 
més productiu.

(2)  El llibre de John Reardon, Ch-ch-ch-changes. Artists talk about 
Teaching aporta molta informació sobre aquesta singularitat.
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Valoració

Valoració de l’experiència

A la Facultat de Belles Arts han tingut l loc 
altres iniciatives expositives,  però quasi mai 
amb els estudiants de primer curs.  El  que aquí 
s’ha proposat és un treball  que parteix d’un 
procés de producció incipient i  que ajuda a 
fonamentar el  coneixement en els cursos su-
periors.  S’espera que en un futur pròxim, els 
estudiants que vulguin dedicar-se a la cre -
ació artística tinguin l ’oportunitat de mos-
trar el  seu treball  públicament. Cal tenir en 
compte, però, que les dificultats –ja siguin 
les condicions poc favorables o la mateixa 
inexperiència– poden contribuir al  desànim 
o frenar el  desenvolupament de les seves 
expectatives.  Cimentar aquest tipus d’activi-
tats és molt important per a la nostra tasca 
docent,  ja que dóna recursos per fer front a 
una sèrie de qüestions que probablement un 
estudiant,  acabat d’arribar a la facultat,  no 
s’ha plantejat mai.  Normalment, la principal 
preocupació que tenim com a docents és 

aprofundir en els processos d’elaboració de 
l ’obra artística,  centrant-nos en les subtile -
ses conceptuals que el treball  comporta. La 
dedicació a la tasca creativa provoca sovint 
que es deixin de banda les problemàtiques 
relatives a la relació entre l ’obra i  l ’espai pú-
blic.  Encara que en última instància sigui el 
que acaba completant i  definint el  sentit del 
treball  f inal.  La correcta instal· lació i  contex-
tualització ha de ser fruit de la reflexió i  la 
presa de decisions, les quals tenen que donar 
pautes de recepció del treball.  El  fet de crear 
i  exposar comporten canvis i  accions d’anada 
i  tornada entre l ’ar tista,  l ’obra i  el  públic.  De 
fet,  allò que els creadors fan, d’una manera o 
altre,  acaba actuant sobre ells mateixos i  so-
bre la persona que ho rep. Per tant,  els canvis 
produïts tant des dels processos creatius com 
des de la recepció de l ’obra, es constitueixen 
en sentit i  també en aprenentatge (DEWEY 
2002: 124).  Entenem, doncs, que es realitzen 
dos tipus d’experiències diferents:
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-  L’elaboració d’una obra d’art.  Aques-
ta s’ha d’ajustar a certs requisits de profes-
sionalització. No hem plantejat un exercici 
acadèmic, o una prova d’assaig i  error,  sinó 
que s’ha instat a l ’estudiant a que reflexioni 
en profunditat i  intenti assolir  els objectius 
plantejats dins del seu projecte. Això equival 
a dir que superi ,  i  no que eviti ,  les resistèn-
cies que sorgeixen quan es du a terme una 
proposta. 

-  La participació en l ’exposició demana 
una implicació diferent.  Aquí s’estableix una 
dinàmica de grup i  treball  en equip. L’esforç 
s’ha d’orientar cap a una idea comunitària,  i 
cap a una visió que situï el  conjunt per da-
munt els interessos individuals.  Tot plegat, 
suposa un exercici  d’auto crítica i  revisió 
dels resultats obtinguts,  ja que aquests es 
confrontaran amb les mirades de professio-
nals i  d’un públic,  que no té perquè entendre 
la casuística del que representa ser estudi-
ant.  És a dir,  s’han hagut d’enfrontar amb una 
mirada imparcial,  assumir crítiques i ,  per úl-
tim, tindran l ’oportunitat de veure quina és 
l ’efecte del treball  dins d’un entorn real.

Des de l ’inici  del projecte, érem conscients 
que ens trobaríem amb algunes dificultats.  El 
principal punt dèbil  és el  gran nombre d’es-
tudiants involucrats en els tallers de primer 
curs.  Estem parlant de tallers experimentals 
que haurien de tenir una ratio de vint alum-
nes per aula.  La realitat,  però, no és aquesta, 
en molts tallers de la facultat el  número es 
veu triplicat.  Si  hi  sumem el fet que el pro-
jecte ha englobat sis grups, l ’increment nu-
mèric es torna més que substancial.  Tot ple -
gat repercuteix de tres maneres diferents:

1.  L’organització d’una exposició amb 
aquest nombre d’alumnes és inviable,  per 
tant,  si  es redueix la participació, els be -
neficis del projecte recauen només en uns 
quants.  Per tant ha anat dirigit a aquells a 
qui realment els pot interessar,  doncs s’ha 
de precisar que molts dels alumnes de Belles 
Arts no volen formar-se com a pintors.  Com 
que les assignatures són comunes i  obligatò-
ries,  s’hi barregen diferents per fi ls i  interes-
sos.

2.  La dinàmica tutorial  que requereix 
un taller –essencial en un projecte d’aques-

tes característiques– demana principalment 
dues coses,  que no sempre s’aconsegueixen: 

i)   Un nombre d’estudiants que el pro-
fessor pugui assumir. 

i i )  La implicació i  el  compromís dels es-
tudiants.

3.  La massificació d’estudiants dins les 
aules impossibil ita que el professorat pugui 
mantenir un seguiment idoni de les tasques 
que hi tenen lloc.  En conseqüència,  molts 
d’ells,  cerquen espais alternatius i  deixen 
d’util itzar el  taller com a l loc de treball.  El 
seguiment, per tant,  es fa cada cop més difí-
cil  i  fraccionat.  Entenem que la proposta ex-
positiva ajuda a cohesionar les intencions i 
el  treball  en grup.

Com hem dit,  la gestió d’un elevat número 
d’estudiants ha suposat,  des d’un bon princi-
pi,  una de les principals problemàtiques del 
projecte, tot i  que com es pot comprovar,  les 
diferents activitats no s’han vist afectades 
de la mateixa manera. Les conferències han 
tingut molt bona acceptació, l ’assistència ha 
estat molt alta.  De fet,  estaven plantejades 
per a tot tipus d’estudiants,  i  obertes a d’al-
tres assignatures del grau. El  punt feble que 
hem detectat és que els grups es distribuei-
xen uns pel matí i  d’altres per la tarda, i  les 
trobades es varen haver de repartir  entre les 
dues franges horàries,  de tal manera que els 
estudiants que compaginen els seus estudis 
amb altres feines no sempre hi podien assis-
tir. 

Referent a les exposicions, tot i  que hi ha dos 
centres expositius implicats,  l ’espai no és 
suficient per albergar,  en bones condicions 
l ’obra de tantes persones. Com hem comen-
tat ha obligat a estipular un procés de selec-
ció,  que tanmateix no té perquè convertir-se 
en quelcom negatiu, ja que la nostra volun-
tat és assajar amb la realitat que es trobaran 
quan acabin els estudis .  És cert que les tr i-
es comporten l ’exclusió de part dels partici-
pants,  però entenem que s’adeqüen a la jus-
tesa del context ar tístic professional,  també 
saturat per l ’àmplia oferta.  Cal assenyalar 
que el mètode de tria,  mitjançant dossier o 
obra acabada, també s’ha util itzat en d’altres 
activitats similars de cursos de final de l l i-
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cenciatura i  grau. 

Un cop finalitzat el  projecte, la publicació 
sorgeix de la necessitat de deixar constància 
del treball  fet.  Hem considerat oportú que a 
partir  d’aquest projecte es realitzin dos ti-
pus de publicacions diferents.  Una primera 
la portarem a terme durant aquest any i  re -
copilarà les activitats realitzades. Es publica-
rà en un dvd on hi hauran l ’enregistrament 
de les conferències en format videogràfic i  la 
catalogació de les obres exposades amb una 
breu reflexió a càrrec dels autors.  Quan el 
projecte hagi f inalitzat i  se’n puguin treure 
les oportunes conclusions, es preveu editar 
un l l ibre,  el  qual vol incloure un estudi teòric 
amb aportacions de les persones que hagin 
col· laborat.  Els temes que es tractaran són: 

-  Anàlisi  qualitatiu de la tasca docent i 
la seva recepció en els centres externs. 

-  Anàlisi  de l ’experiència professional 
dels estudiants de primer de grau.

- Debat sobre els formats expositius 
com a model de distribució d’obra. 

-  Discussió entorn als sistemes de pro-
jecció dels estudiants dins del món de l ’ar t.

En resum, els punts que estem abordant són 
l ’elaboració d’obres d’art i  la professionalit-
zació dels estudiants.  Les experiències pro-
posades relacionen íntimament un aspecte 
amb l ’altre,  propiciant,  a la nostra manera de 
veure, un bon entorn per l ’aprenentatge. Al 
mateix temps es fomenta:

-  L’aprenentatge autònom, ja que l ’es-
tudiant ha de prendre contínuament decisi-
ons que l ’obliguen a la recerca i  al  contrast 
d’informació.

-  El  treball  en equip: el  muntatge d’una 
exposició demana saber treballar en equip, 
doncs hi ha molts elements en joc que no es 
poden decidir de forma individual.  D’altra 
banda, s’ha de valorar,  que el projecte es fo-
menta en el fet que els estudiants elaborin 
obres en equip, cosa que estimula una altra 
manera d’entendre l ’ar t i  la creació. 

Per f inalitzar ens agradaria assenyalar els 
beneficis que ha comportat la totalitat del 
projecte. Els estudiants han tret profit  de 

poder realitzar obres d’art amb l ’objectiu de 
la visibil itat pública.  Això, ha comportat un 
compromís i  un rigor major al  que se sol do-
nar dins les aules,  gràcies a la pressió que 
exerceix el  fet d’exposar.  Alhora els profes-
sors podran contrastar els resultats docents 
a partir  dels treballs f inalitzats,  i  també la 
rebuda del públic.  Així  mateix s’han obtin-
gut evidències de si  els objectius plantejats 
durant el curs són viables i  s’adeqüen a la 
realitat. 

La millora de l ’actuació en els tallers dels 
primers cursos es preveu que repercuteixi 
favorablement en l ’aprofitament dels nivells 
superiors.  Donar la possibil itat als estudi-
ants de confrontar el  seu treball  en espais 
públics,  aliens a la facultat,  és una experièn-
cia que els hi aportarà certeses,  i  que els aju-
darà a afrontar part de les problemàtiques 
que es plantejaran en els cursos venidors. 
D’altra banda, s’ha de tenir en compte que 
el fet d’exposar obliga a ser r igorós amb els 
resultats,  la qual cosa ajuda a obrir portes al 
món professional.  És per aquests motius que 
L’aprenentatge en situacions reals desplega 
diferents activitats que comporten un apre -
nentatge actiu. 

Creiem que l ’experiència tindrà clares reper-
cussions en la trajectòria professional dels 
estudiants,  donat que l ’exposició i  la publi-
cació acabaran per figurar en els seus cur-
rículums artístics.  Els centres implicats te -
nen cert prestigi dins l ’àmbit ar tístic català, 
d’aquesta manera s’aconsegueix aportar un 
grau qualitatiu dins la trajectòria incipient 
dels alumnes. Cal tenir present que l ’entrada 
en el context ar tístic normalment és avalada 
per les exposicions i  les activitats relaciona-
des que els aspirants han aconseguit realit-
zar.  És per raó d’això que la iniciació en aquest 
àmbit acaba repercutint favorablement en el 
desenvolupament professional.  Cal destacar 
les colaboracions institucionals que la Facul-
tat ha establert amb el Bòlit,  Centre d’Art de 
Girona, Centre Cultural la Mercè i  la Fundació 
Felícia Fuster. 
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