
 

 

PROPOSTA EDUCATIVA PER A L’EXPOSICIÓ PRESOS POLÍTICS A 

L’ESPANYA CONTEMPORÀNIA DE SANTIAGO SIERRA 

Justificació 

L'art s’ha caracteritzat al llarg de la història per les seves característiques 

transgressores, controvertides i tabús. Molts artistes han estat darrere de 

la lluita per la llibertat d'expressió, generant molts cops conflictes amb els 

estàndards de decència i bon gust de les diferents èpoques. Al llarg de la 

història, les obres d'art han estat alterades, silenciades i fins i tot, 

eliminades pel fet de qüestionar els interessos censors dels poders fàctics 

(la política de torn, l’economia, la societat o la religió). Així i tot, els 

creadors, mitjançant diferents tècniques i disciplines artístiques, sempre 

han intentat forçar els límits del que es considera "políticament correcte" 

a través del simbolisme i el contingut de les seves obres. 

El Museu de Lleida considera que l’exposició de l’obra Presos polítics a 

l’Espanya contemporània de l’artista Santiago Sierra, és una oportunitat 

perfecta per reflexionar sobre la llibertat d’expressió i de creació en el 

moment actual. Per aquesta raó, planteja una proposta educativa que 

pretén interpel·lar l’obra d’art amb la finalitat de conèixer la difícil relació 

entre l’art i el poder en el transcurs de la història.  

Matèries vinculades: 

Història de l'Art; Història del Món Contemporani; Filosofia; Història; 

Sociologia; Disseny; Tècniques d'Expressió Graficoplàstica. 

Competències generals: 

Competència comunicativa 

Competència en gestió i tractament de la informació 

Competència personal i interpersonal 

Competència en el coneixement i interacció amb el món 

 



 

 

Objectius 

1. Comprendre i valorar els canvis en la concepció de l'art i l'evolució de 

les seves funcions socials al llarg de la història. 

2. Conèixer el llenguatge artístic de les diferents arts plàstiques i visuals i 

adquirir una terminologia específica, utilitzar-la amb precisió i rigor i 

aplicar-la a l'esquema d'un mètode d'anàlisi i interpretació de les obres 

d'art. 

3. Entendre les obres d'art en la seva globalitat, com a exponents de la 

creativitat humana, susceptibles de ser gaudides per si mateixes i 

valorades com a documents testimonials d'una època i una cultura 

concretes. 

4. Conèixer algunes de les metodologies i tipologies de fonts per a l'estudi 

de l'obra d'art i valorar la seva contribució a l'anàlisi i interpretació de les 

diverses manifestacions artístiques. 

5. Referenciar, en el context de la història europea i del món, els principals 

processos històrics esdevinguts a Catalunya i a Espanya durant el segle XX, 

tot relacionant-los, quan calgui, amb les arrels més pròximes del segle XIX. 

6. Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica de fonts directes 

i indirectes, valorar les diverses interpretacions historiogràfiques i realitzar 

algunes activitats d'indagació i síntesi per obtenir conclusions raonades 

sobre alguns aspectes de l'evolució històrica de Catalunya i Espanya, 

aplicant la terminologia apropiada. 

7. Conèixer les normes bàsiques que regulen les institucions 

democràtiques i participar activament i críticament, en la cultura, la 

societat civil i les institucions de Catalunya i d'Espanya. 

 


