
Visites guiades
Fitxa pedagògica

CENTRE D’ART SHIVA  
MONUMENTAL

Gran Via de les Corts Catalanes, 743

Castellà

ESO, Batx., FPGM, FPGS i PFI

El Centre d’Art de Shiva Asghari és un espai multiusos en el qual es combina la venda de 
productes culturals amb la realització d’exposicions d’art i esdeveniments i la formació mitjançant 
tallers de diverses disciplines artístiques. Tot plegat, en un espai envoltat de pintures, artesania, 
tapissos... Un món d’art enmig de la ciutat!  

Endinsar-se en el món artístic fent 
un tastet de diferents disciplines.

Descobrir l’art, la tradició, les 
llegendes... perses per mà de 
Shiva Asghari, qui, a més d’artista i 
formadora, gaudeix divulgant l’art i 
el coneixement d’aquesta cultura. 

Reconèixer el valor de l’art, tant des 
del punt de vista expressiu com des 
del punt de vista identitari i històric. 

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

 Novembre   Gener   Febrer  
 Març            Abril

 Dl     Dt     Dc    Dj    Dv

10 a 11 h 

Objectius

Estructura de l’activitat

Breu recorregut per 
l’establiment per conèixer-ne 
les principals característiques, 
els serveis que ofereix i què 
s’hi pot comprar.

L’alumnat podrà conèixer com 
funciona aquest establiment 
i quines activitats s’hi poden 
realitzar. Es reflexionarà sobre 
l’art com a via d’expressió de 
la cultura i les tradicions dels 
pobles.

Activitat pràctica. A punt 
per crear? L’espai de tallers 
disposa de multitud de 
materials que permetran 
treballar diverses vies 
d’expressió artística. 
L’activitat proposa un tastet 
de diferents tècniques que 
es personalitzarà en cada 
visita a partir dels interessos 
de l’alumnat. A més, es 



Àrees relacionades

Continguts específics per nivells educatius 

• Educació secundària obligatòria: àmbit social (ciències socials: geografia i història).  
Àmbit artístic (educació visual i plàstica). Àmbit de cultura i valors (cultura i valors ètics) 

• Batxillerat i formació professional: fonaments de les arts. Història de l’art. Dibuix artístic. Disseny. Volum.  
Tècniques d’expressió graficoplàstica 

 Continguts específics que es treballaran amb l’alumnat d’ESO i d’educació postobligatòria: 
• Adaptant-se als diferents nivells educatius, l’activitat proposa una visita a la botiga amb la qual es treballarà 

el funcionament d’un establiment comercial i es presentaran els serveis que aquest ofereix. 
• Es recorreran els diversos espais de la botiga per tal de comentar els productes que s’hi exposen. 
• Es presentaran diferents tècniques artístiques i els materials que utilitzen i es realitzarà un petit taller  

d’alguna d’elles. 
• Es mostraran productes artesanals perses, amb un alt valor comunicatiu, dels quals se n’explicarà el signifi-

cat d’acord amb als símbols i altres elements que presenten. D’aquesta manera es farà una petita introduc-
ció a la cultura persa. 

 Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• L’art com a via d’expressió. 
• La història i l’art perses. 
• La importància de la creativitat i l’emprenedoria en els negocis.

Estructura de l’activitat

Descobrim el comerç Activitat per a la reflexió Activitat pràctica

mostraran els productes que 
tenen a la venda, posant 
èmfasi en el seu valor 
cultural. Es contextualitzarà 
cada producte, exposant el 
significat dels elements i la 
simbologia que presenten. 


