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1 - Experiències prèvies recents 
________________________________________________________________ 

 

1.1 
Sortir de l'aula va ser una proposta desenvolupada durant el curs 2015-16 amb un 
grup d'estudiants de 1r d'ESO de l'Institut Doctor Puigvert de Barcelona. Va ser 
realitzat dins el marc de la 7a edició de Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de 
Barcelona, un programa de l'Institut de Cultura de Barcelona i del Consorci 
d'Educació de Barcelona, ideat en cooperació amb l'Associació A Bao A Qu. 
 
Cap a final de curs els alumnes es van preguntar: ¿Podem estar un dia a l'institut 
sense professorat? A partir d'aquí es va iniciar un procés per intentar dur a terme 
una acció amb tot l'institut, traslladant la pregunta a la comunitat educativa (alumnat, 
direcció, professorat, personal no docent i famílies). 
 
El registre audiovisual Un dia sense profes presenta com es va desenvolupar el 
diàleg amb la comunitat educativa i dins el mateix grup, fins la realització de l'acció. 
Veure en línia aquí: https://vimeo.com/176730764  
 
La pregunta que es feien els estudiants era si podien estar un dia a l'institut sense 
cap figura d'autoritat, ni cap mecanisme de control del temps ni de les seves 
activitats, i autoregular-se. 
 

 

1.2 

Fer com si no hi fossis va ser una experiència realitzada durant una tarda de juliol de 



2017 amb un grup de docents de primària en el marc de l'activitat Entre l'acció i 
l'objecte. Laboratori d'artistes del programa de formació del professorat del MACBA, 
el qual la plantejava com una prova per testejar conjuntament, artistes-docents-equip 
d'educació el que podria ser en el futur una nova proposta pedagògica del museu 
com a dispositiu mòbil que fes arribar propostes artístiques a les escoles de 
primària. 
 
En aquesta trobada es va partir de l'absència de la figura de l'artista, qui estava 
previst que guiés la sessió. L'artista, amb l'equip d'educació, va decidir fer com si no 
hi fos però formar part de l'activitat, aprofitant l'anonimat, ja que no es va fer una 
presentació del grup de participants. Una altra persona de l'equip d'educació va 
transmetre la proposta. Aquesta es tractava de fer preguntar al grup: Què volem fer? 
Que volem fer aquesta tarda amb el que tenim? 
 
Al no haver una figura de referència clara es va generar un primer moment 
d'incertesa i buit. Després el grup es va organitzar per resoldre la situació i realitzar 
allò que volien fer amb els condicionants que tenien, els quals els van anar 
descobrint a mesura que intentaven fer alguna de les accions que havien decidit 
prèviament. 

 

________________________________________________________________ 

2 - Nova proposta per a Postdata.  Esperar darrere la porta 

________________________________________________________________ 

 

Tot i que bona part del treball de Luz Broto gira en torn al buit i a les situacions 
d’excepció, esperar darrere la porta es una proposició que s'enllaça amb les dues 
experiències anteriorment descrites per tenir elements de les dues i ser en part 
consequència d’elles.  

La proposta s'emmarca en el projecte Posdata, el nou projecte pedagògic del 
MACBA per a escoles de primària que consisteix en dispositius mòbils que arriben a 
l'escola amb obres d'artistes. 
 
La proposta pretén oferir una experiència d'aprenentatge per l'autonomia de grup a 
partir d'un moment de buit d'autoritat, així com un desplaçament de la figura docent, 
a través d'una dinàmica de joc que provoca certa pèrdua de control i alhora augment 
de la confiança en el grup. 
 
La proposta va dirigida en primer lloc a la professora o professor, en forma d'una 
instrucció, la qual demana al docent que realitzi una sèrie d'accions molt concretes 
per a generar una situació que afectarà un grup d'alumnes. 
 
Tant docents com alumnat es veuran implicats en la proposta de diferents maneres. 
En ambdós casos el desenvolupament pot produir un aprenentatge dels propis rols i 
de la institució on s'interpreten, així com descobrir noves potencialitats. 
 
El desenvolupament de la proposta és força obert i les seves conseqüències són 
desconegudes i dependran de la reacció de les parts implicades. Entenem que es 
poden generar d’entrada algunes dificultats, però que aquestes es poden superar 
valorant les característiques lúdiques de la proposta.  
 



 
Imatge de la peça. Instruccions per esperar darrere la porta:  
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Algunes consideracions sobre la realització de la proposta: 
 
 
- La proposta es planteja com un inici sense final concret. Pot ser desenvolupada 
durant el temps que es consideri oportú. 
 
- Durant el temps que la professora/professor es troba fora de l'aula, pot ser que 
algun alumne surti a buscar-la. En cas de trobar-la, seria bo que la 
professora/professor ho tractés amb naturalitat sense resoldre el perquè de la 
situació (fer com si res). Si no fos possible quedar-se darrere la porta, es buscarà un 
altre lloc proper on esperar. A mesura que s'augmenta el temps fora de l'aula, es pot 
augmentar la distància de la porta. 
 
- Si l'acció es fa amb un mateix grup d'alumnes, la resposta d'aquest pot ser més 
intensa. En aquest cas l'atenció se centraria principalment en aquest grup concret 
d'alumnes. Si l'acció es fa amb diferents grups d'alumnes, l'atenció és probable que 
s'enfoqui més en qui realitza l'acció, la professora o professor. 
 
- Si l'acció es realitza cada dia a la mateixa hora, és possible que la repetició i la 
memòria faciliti el reconeixement i la integració de l'acció per part de l'alumnat. Si no 
és així, l'acció semblarà per l'alumnat més aleatòria i menys reconeixible. 
 
- Si el procés és documentat, per exemple amb un diari d'anotacions o de veu a 
partir del que la professora/professor observa, aquest material es pot utilitzar per 
compartir l'experiència a posteriori. 
 
- Quan la professora/professor que realitza l'acció consideri que l'acció ha arribat al 
final, es recomana posar en comú amb el grup d'alumnes el que ha passat i 
treballar-ho a l'aula. 
 
- Si la persona docent decideix no realitzar l'acció, es demana que comuniqui al grup 
d'alumnes la proposta i els motius pels quals finalment no s'ha volgut o pogut 
realitzar. 
 
- La proposta es pot compartir amb la resta de l'equip del centre, professorat i equip 
directiu, abans d'iniciar-se, durant o al final, o no compartir-se. L'experiència serà 
diferent en un cas o l'altre. 
 
- Agraïm que hi hagi una devolució a l'equip d'educació del MACBA del nivell de 
seguiment de la proposta, des del nombre de docents que l'han realitzat i treballat 
amb el grup o no, així com dels materials derivats que s'hagin pogut generar i que 
vulguin compartir. 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________ 

Sobre l’artista  

________________________________________________________________ 

 
La pràctica artística de Luz Broto, de caràcter situacional i propositiu es basa en un 
moviment aparentment senzill, fruit d'un estudi minuciós de l'espai i la situació on 
intervenir, dels seus límits, dels seus usos i per tant de la implicació del cos com 
activador i receptor de les tensions i dinàmiques establertes i sovint naturalitzades. 
Els seus treballs es generen a partir dels condicionants d'un lloc –elements 
arquitectònics i infraestructures, estructures organitzatives, normatives i protocols, 
fets històrics o recents– per plantejar mínimes operacions de desplaçament que, 
durant el procés de ser realitzades, poden arribar a posar en joc les constriccions i 
complexitats del marc on s'inscriuen. Les seves propostes sovint activen dimensions 
desconegudes, on participants i/o públic es veuen implicats, i on s'emfatitza 
l'exploració com a eina de coneixement de l'entorn donat i l'acció com a generadora 
d'experiències que, partint de la posició individual, s'apropen al fet col·lectiu. 
 
Luz Broto viu i treballa a Barcelona. És llicenciada en Belles Arts i DEA en el 
doctorat Art en l'era digital. Creació Intermèdia de la Universitat de Barcelona. Ha 
desenvolupat projectes específics a diferents contextos, com al MACBA, Barcelona; 
Centre d'art la Panera, Lleida; CA2M, Madrid; Koldo Mitxelena, San Sebastian; 
Secession, Viena; o al Mercat de les Flors, Barcelona. 

Pàgina web dels seus projectes: www.luzbroto.net 

 

 

________________________________________________________________ 

Contacte 

________________________________________________________________ 

 

Qualsevol dubte l’equip del centre o docents participants poden contactar amb Luz 
Broto o l’equip d’educació del MACBA. 

Luz Broto: 

luzbroto@gmail.com 

0034-693520388 


