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La Martina és una noia del poble de 20 anys.
Durant aquest confinament ha estat
informant-se sobre com fer-se una artista
famosa. Abans de començar el casal d’estiu
rep una carta d’un personatge misteriós, en
Lucius, que li diu que creu que la podrà
ajudar a crear l’obra d’art perfecte. Ell
l’anima a convocar els infants del casal
d’Estiu i a 5 experts en diferents disciplines
artístiques (la música, el teatre, l’expressió
corporal, l’escriptura i les arts plàstiques) per
demanar-los ajuda i així aconseguir el seu
objectiu.

La Martina creu que en Lucius és un
personatge famós (si més no, pel nom ho
sembla) i està convençuda que amb ell
començarà el camí que la portarà a la fama.
Però de seguida anirà descobrint que en
Lucius entén l'art i la fama de maneres molt
diferents.

Junts i juntes iniciarem un viatge que,
aparentment, ens portarà a descobrir l’obra
d’art perfecta. Amb l’ajuda d’en Lucius
descobrirem formes d’art de diferents països
(viatjant en l’espai a través del nostre ritual
sagrat) i de diferents èpoques (viatjant en el
temps).

Descobrirem quines són les nostres barreres
a l’hora de crear i quantes vegades no
acabem fent allò que volem fer per por a que
no agradi. Tot això ens farà plantejar quines
idees d'èxit tenim, molt vinculades a la
immediatesa i l'exposició pròpies de les
xarxes, i com aquestes ens acaben limitant i
sotmetent.

Però no sempre serà tan fàcil... En el nostre
camí coneixerem algunspersonatges que ens
portaran per camins inesperats; ens
n’haurem d’adonar a temps i saber rectificar
abans que acabi el casal!!!

Finalment, després de la llarga aventura,
descobrirem que l’obra d’art perfecta no
existeix. Que les veritables obres d’art són
aquelles concebudes com a fi en sí mateix,
que ens realitzen, i no com a mitjà per a la
fama. Com que surten de l'interior de
cadascú, les bones obres d'art poden ser
infinites.

Culminarem amb un espectacle final
realitzat per tots els infants i personatges del
Casal que serà la nostra obra d’art col·lectiva,
aquella que haurem volgut fer perquè ens
inspirava i ens feia sentir feliços. La nostra
obra d’art perfecta fruit d’unaPluja d’idees
de cinc setmanes.
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A treballar mitjançant el centre d’ interès
Els següents objectius formen part de la història que guiarà el casal d’estiu i estan distribuïts
setmana a setmana segons l’evolució del centre d’interès i les aventures amb les que es troba-
ran els infants i els personatges que en formen part:

» Treballar diferents disciplines artístiques (la música, el teatre, l’expressió corporal,
l’escriptura i les arts plàstiques).

» Aprendre que el concepte d’obra d’art és plural i divers.
» Aprofundir en l’autoconeixement, reconeixent el pes que les influències externes tenen

en el procés d’autoafirmació personal.
» Problematitzar els conceptes d’èxit i de fama.
» Conèixer altres realitats i maneres de concebre l’art (i en definitiva, el món).
» Treballar la creativitat i la imaginació.

OBJECTIUS

A treballar mitjançant la m etodologia pedagògica pròpia del
casald’ estiu
Els següents objectius els treballarem a través de la dinàmica del quotidià, l’organització dels
grups d’infants i la tipologia d’activitats que desenvoluparem:
» Crear sinergies entre els grups d’edat.
» Generar espais de reflexió grupal i personal transversals al llarg del casal.
» Respectar i estimar la natura fomentant-ne el contacte i coneixement.
» Conèixer i valorar els diferents espais i entitats del poble.
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