
Creació artística amb tintes naturals sostenibles

Dossier per als centres educatius



Fitxa tècnica

Títol: Instal·lació artística de pintura realitzada amb tintes naturals
Localització: Can Masallera
Barri: Vinyets Molí Vell
Municipi: Sant Boi de Llobregat
Data: 28 de Novembre 2022

Descripció

Realització d’una instal·lació artística en el context de les Jornades Ciutats
Sostenibles, el 28 de novembre de 2022 a Can Masallera.

Per realitzar l’obra convidem a les escoles de Sant Boi a participar en la
realització de diferents pintures fetes amb tintes naturals. Les obres
s’exposaran penjades a l’espai interior de Can Masallera formant una obra
conjunta.

Per a la realització es repartirà a cada centre una caixa o kit que contindrà el
material necessari per treballar.

Posteriorment, es recolliran les obres per al seu muntatge i instal·lació.

Participació

Alumnat de primer i segons curs d’Educació Primària de diferents escoles de
Sant Boi de Llobregat.

Temporalitat

7 al 9 de novembre Lliurament de material a les escoles. Producció

Del 9 al 18 de
novembre

L’alumnat realitza les pintures

21 de novembre Recollida de les obres Recollida
28 novembre Instal·lació Muntatge



Les tintes naturals

El material proposat per treballar, en consonància amb les jornades, són les
tintes naturals realitzades amb elements que tenen capacitat tintòria (cúrcuma,
eucaliptus, fulla de pastanaga, té negre, pell de ceba, hibiscos, col llombarda,
remolatxa, etc.).

Instal·lació de les obres

La instal·lació formada pels diferents papers intervinguts per l’alumnat es
situarà penjada del sostre, formant un conjunt de formes i colors que remeten
a la naturalesa, a la cura del medi i la sostenibilitat sota una perspectiva
ecologista.



Material de treball per als centres (caixes o kits de treball)

Es proporcionarà a cada centre que participi una caixa o kit amb els següents
materials:

- Pots amb tintes de diferents colors
- Mostrari del material tintori en sec (fulles, pells, escorça)
- Paleta de colors
- Suport (tèxtil de cotó o paper a determinar segons nombre de centres

participants)
- Instruccions per al professorat de com utilitzar les tintes
- Guia de com poder fabricar les tintes a casa o a l’escola

El centre ha de disposar de:
- Pinzells
- Paper per eixugar-se les mans
- Bates per no tacar-se la roba

Dades de contacte

Andrea Martínez Arroyo
652728058

mediacioart@gmail.com

mailto:mediacioart@gmail.com



