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Ponència inaugural
El disseny a les aules. Òscar Guayabero 

Experiències de mediació educativa de l’IVAM vinculades 
al disseny.
• Com naixen els objectes? // Maria de los Llanos Iborra
• El museu en cadena // La societat del rendiment // 

Massa Salvatge
• Jocs a la rampa // Javier Molinero
• Estira del fil! // Mar Bonet i Darío Cobacho

Pausa-café

Intercanvi d’experiències docents 

• El llegat (des)aparegut? // Aina Thous (IES Pere Boïl, 
Manises), María Isabel Martínez, Jorge Sifrido i Irene 
Ontiveros  (IES Benicalap, València) 

• Geometries increïbles // Lluís Mira (IES Cotes Baixes, 
Alcoi)

• Ull a l’art // Toni Peris (President AVPD), Carla Herranz 
(IES Botànic Cavanilles, La Vall d'Uixó), Elena Gómez  
(IES Caminàs, Castelló)

• Salgamos adelante con arte // Cristina Miralles          
(IES Enrique Tierno Galván, Montcada), Pilar Cervera   
(IES Camp del Túria, Llíria)

• Del World Design Capital a les aules artístiques // Ester 
Blasco (IES Eduardo Primo Marqués, Carlet) i Rosanna 
Manchano (IES Alcalans, Montserrat)

• Stop Motion Línea en 1ºESO // Juan Ramón Serrano 
(IES nº1, Requena)

Pausa performativa
Hi ha una mar dins d’una mar // María Vidagañ

9:00 h a 9:45 h

9:45 h a 10:00 h

10:00 h a 10:45 h

10:45 h a 11:45 h

13:30 h a 14:30 h

14:30 h a 16:00 h

16:00 h a 18:30 h

18:30 h a 19:00 h

Intercanvi d’experiències docents 

• Inventant l’espai // Estela Palmí (IES Molí del Sol, 
Mislata)

• Olimpíades Dibuix Tècnic i Dibuix Artístic // Óscar 
Chico (IES Molí del Sol, Mislata) 

• Premio ARTEspacios y Sociedad para la Educación 
Artística // Ángeles Saura (Instituto Universitario 
DEMOSPAZ-UAM, Asociación SEA)

• El pati que volem // Mireia Morató (IES Hermanos 
Amorós, Villena)

• Cinema en curs // Teresa Herrador, Purificación García i 
Cristina Miralles (IES Enrique Tierno Galván, Montcada)

• Enfoque Contemporáneo para el Desarrollo de la 
Comprensión Espacial a través de Contenidos de 
Realidad Aumentada // Susana Iñarra (Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. UPV, València)

• Cuidando el vínculo: cambiar la mirada para cambiar 
la educación // Manuela Navarro i Jana Montesinos       
(IES nº26 Misericordia, València).

Pausa

TALLER A
Perímetros colaborativos // Loles Domingo (Arquikids) 

TALLER B
Dissenyar és jugar // Juanjo García (Milimbo)

TALLER C
Diseñar el sistema de la moda desde el aula // Óscar 
Blanco i María José Romero

TALLER D
Diseño de dispositivos escolares: de la idea al producto 
final // Fernando Abellanas (Lebrel Furniture)

Relatoria dels tallers i cloenda de la jornada

PROGRAMA

12:15 h a 13:15 h

13:15 h a 13:30 h



PONÈNCIA

Òscar Guayabero (Òscar Martínez Puerta), neix al Raval de Barcelona l’any 
1968. Realitza estudis d’Art i Disseny Industrial a l’Escola Massana d’aquesta 
ciutat. El seu treball es desenvolupa entre la teoria, la crítca i l’anàlisi del 
disseny i l’arquitectura. Curador d’exposicions com “ Disseny per viure”. 
Treball d’investigació que va acabar en format expositu al Museu del Disseny 
obtenint un èxit de visitants i al mateix temps una gran repercussió en premsa 
i el Premi Ciutat de Barcelona. L’exposició té continuïtat amb unes jornades 
anuals sobre disseny social sota el mateix nom. Col·laborador habitual en 
mitjans com Catalunya Radio, CTXT, Mirador de les Arts, Grafca i autor de 
nombrosos llibres sobre disseny i arquitectura. Alguns dels últims són:

• Retrat imperfecte de Curro Claret, dedicat a l’obra d’aquest dissenyador.

• Encants de Barcelona. Memòria gràfca del Mercat de Bellcaire, sobre els 
Encants.

• El diseño del día antes. Propuestas para antes del colapso (en escenarios 
poscovid) y cómo es posible evitarlo o, al menos, intentarlo. Publicat per 
l’editorial Experimenta que aborda el disseny del futur.

A l’actualitat combina la docència en les àrees de sostenibilitat, disseny 
social, història del disseny i la imatge en diverses escoles de Barcelona, 
amb l’assessorament extern en matèria de comunicació a institucions i 
empreses i projectes curatorials-expositius. Alguns dels últims són un parell 
d’exposicions sobre la comunicació i publicitat de l’empresa Roca sanitaris i 
el futur del bany, per encàrrec de Roca, líder mundial del sector, amb motiu del 
seu centenari i una retrospectiva del dissenyador Javier Mariscal a Madrid.

El disseny a les aules

L’educació està en transició, tal com ho està la nostra societat. La 
complexitat en aquest cas és que estem formant a generacions que viuran 
en escenaris cada cop més difícils de preveure. I malgrat això, per múltiples 
raons, estem formant a persones del segle XXI amb metodologies de la 
primera meitat del segle XX i espais del segle XIX. El disseny pot ajudar en 
alguns aspectes en els processos de creació i transmissió de coneixement, 
tant pel que fa a la configuració dels espais educatius, com aportant 
metodologies prospectives útils, tant pels alumnes com pel professorat. Ens 
cal trobar espais de co-creació on l’experiència dels docents puga nodrir 
processos de treball conjunts i junts repensar metodologies i formalitzacions 
d’experiències educatives.



Com naixen els projectes

Propostes d’acció educativa a partir de l’exposició “Disseny valencià (2009- 
2019): productes per a un món global”

Com naixen els objectes? és un projecte de mediació educativa multinivell 
que permet traslladar les dinamitzacions presencials de l’exposició “Disseny 
valencià (2009-2019): productes per a un món global”, en l’IVAM Alcoi, a 
entorns d’aprenentatge immediats com l’espai-aula. La dinamització digital 
del projecte Com naixen els objectes? compta amb diverses propostes d’acció 
a desenvolupar a l’aula de manera col·laborativa, per als següents nivells 
educatius: Educació Primària i Educació Secundària, fàcilment adaptable a 
Educació Especial i a Batxiller.

Més info: www.ivam.es/es/educacion/com-naixen-els-objectes

Maria de los Llanos Iborra Candela és una professional d’àmplia i reconeguda 
experiència i prestigi en matèria de la mediació educativa a través del patrimoni, 
participant en nombroses propostes turístiques i culturals per a famílies i grups 
diversos en la localitat d’Alcoi i localitats pròximes, incloent visites guiades 
i dinamitzacions d’exposicions de l’IVAM Alcoi per a públics diversos. Està 
formada en el disseny de materials divulgatius i didàctics de caràcter cultural 
amb l’aplicació educativa de materials sostenibles com a punt important en la 
seva metodologia.

El museu en cadena // Massa salvatge // Lluc Mayol

Accions editorials a partir d’exposicions de l’IVAM

Accions dissenyades i realitzades pel col·lectiu Massa Salvatge dirigida a 
famílies. La proposta parteix del projecte editorial “Solmoon” de Lluc Mayol en 
el marc de l’exposició “La societat del rendiment” (Alcoi 2019) i posteriorment 
adaptada en el marc de l’exposició “Imaginaris mecànics i tècnics en la 
col·lecció de l’IVAM” (València 2021). Prenent la forma d’un taller d’autoedició 
es realitza una peça gràfica col·lectiva, l’acció es basa en el concepte de 
societat disciplinària i l’imaginari mecànic que l’acompanya, així com en la 
idea del “deure” de les societats postindustrials, on l’individu es transforma en 
part d’un engranatge social necessari per a mantenir el seu moviment continu. 
L’acció, dotada de altes dosis d’ironia, pretén provocar una posició conscient 
de les persones que participen en relació amb la seva condició de visitants a 
l’exposició d’un museu (com a públic, usuaris, clients, ciutadans, etc.).

Més info: www.ivam.es/es/educacion/el-museo-en-cadena/ 

Massa Salvatge és un projecte cooperatiu que impulsa accions i propostes 
per oferir espais de creixement sobirà, lliure i creatiu en contextos culturals i 
de participació. Conformat per Teresa Mata Ferrer, Lluc Mayol Palouzié i Alba 
Oller Benítez, persones amb trajectòries singulars, vinculades a les pràctiques 
pedagògiques i artístiques des de perspectives políticament compromeses. 
Lluc Mayol és, a més, dissenyador gràfic amb una llarga trajectòria vinculada al 
camp de l’autoedició i les publicacions d’artista.

EXPERIÈNCIES DE MEDIACIÓ



Jocs a la rampa

Experiències lúdiques col·lectives

Jocs a la rampa és un taller de joc plantejat per a gaudir de temps lúdic en 
família. Durant l’activitat es convertia l’espai d’aire lliure al costat del museu 
en un circuit on “cotxes bojos” manufacturats per les famílies participants es 
llançaven a una carrera imprevisible. A més, els Apardalats, ocells mutants que 
es podien imantar al mobiliari urbà, inundaven el Jardí de l’IVAM.

Més info: www.ivam.es/es/educacion/jocs-a-la-rampa/

Javier Molinero, arquitecte fundador de l’equip Mixuro, a València, en 2004. 
Desenvolupa diferents projectes, més enllà de la disciplina arquitectònica, 
enfocats tots ells en la cerca d’eines que possibiliten a les persones decidir 
sobre els espais que habiten, des de l’habitatge fins i tot a la ciutat i el 
paisatge. Enfoca el seu treball cap a la participació activa de la ciutadania 
en les decisions urbanes. Dins d’aquesta línia de treball s’inclouen 
accions estratègiques, intervencions urbanes des del disseny participatiu 
i mediambiental així com la realització de tallers formatius per a totes les 
edats.

Estira del fil!

Composició tapis amb allò que portes  de casa

Partint del treball dels Albers, es proposa una reflexió entorn de la quotidianitat 
de l’alumnat, entesa com a eina transformadora de vides a partir de xicotetes 
accions. Es demana a l’alumnat que porte de casa un objecte amb el qual es 
tinga algun vincle emocional (o una foto en el dispositiu mòbil), per a reflexionar 
sobre el valor dels objectes, i les cures i els vincles que establim amb ells. El 
projecte de mediació compta, a més, amb una adaptació per a tots els públics, 
titulada Embolics i tapissos a la butxaca. Històries i dibuixos de drapet a partir 
de l’exposició “Anni i Josef albers. L’art i la vida”.

Més info: acortar.link/svSF8g

Darío Cobacho Velasco, graduat en Belles arts per la UPV i Màster en Gestió 
Cultural per la UPV i la UV. Actualment és estudiant del programa de Doctorat 
en Art: Producció i Recerca en la UPV, on desenvolupa el projecte “El muralisme 
espanyol en el franquisme (1936-1975): travessant una concepció moderna de 
la pintura”.
Mar Bonet Edesa desenvolupa la seva trajectòria professional entre la gestió de 
projectes culturals i la mediació amb diferents tipus de públics, especialment 
a través de les arts visuals des de centres educatius i professorat, col·lectius 
de persones en risc d’exclusió social, etc. Graduada en Història de l’Art per la 
UV, Màster en Història de l’Art per la UV i Cultura Visual i Màster Professorat 
d’Educació Secundària per la UV.

EXPERIÈNCIES DE MEDIACIÓ



Hi ha una mar dins d’una mar

L’acció Hi ha una mar dins d’una mar és una invitació a pensar col·lectivament, 
mitjançant el cos i el moviment, sobre el gran buit que deixa la producció de 
petroli a l’interior de la terra, sobre la interacció del color, sobre els missatges 
dels nàufrags que manen en les ampolles, sobre la increïble durabilitat dels 
plàstics, sobre el ritme de les ones de la mar, sobre l’acceleració dels ritmes 
naturals, sobre l’obediència, sobre la rèplica d’unes instruccions, sobre l’aigua 
que hi ha a l’interior dels nostres cossos i sobretot allò que cada participant 
vulga pensar mentre realitzem aquesta acció col·lectiva.

PERFORMANCE

María Vidagañ Murgui va estudiar Belles arts en la Universitat Politècnica de 
València, en L’École des Beaux-Arts en Rennes i a Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi a Istanbul. Posteriorment es va doctorar en Didàctica de les Arts 
Visuals a la Universitat de València. En l’actualitat combina la pràctica artística 
amb la docència en el Departament d’Educació i Didàctiques Específiques de la 
Universitat Jaume l de Castelló.

TALLER A: 

Perímetros colaborativos
Un recorregut per la història dels centres i espais d’acolliment per a prendre 
consciència de les necessitats per part de la població més desfavorida 
històricament i en l’actualitat. Ens portarà a reflexionar en les coincidències de 
les mateixes situacions i problemàtiques socials al llarg de la història: Quins 
nous perfils socials podrien estar inclosos en l’actualitat en el conflicte i la 
tragèdia social? Com poden absorbir les ciutats aquestes situacions? Quins 
nous espais podrien sorgir? Ens servirà com a força motriu perquè en comú, 
des de l’empatia i la implicació, i per equips, realitzem noves propostes de com 
podrien ser aquests nous espais, treballant així en el camp de la conscienciació 
de les problemàtiques socials i de la corresponsabilitat del ciutadà en la 
construcció social.

Loles Domingo // Arquikids
Arquitecta per la UPV, premi Projecte final de carrera d’accessibilitat per la 
Generalitat Valenciana (2005) i finalista en Europan 10. En paral·lel comença 
a desenvolupar el seu vessant professional al costat de Arquikids (fundat en 
2008 per Solange Espoille) col·laborant des de 2008 i sòcia a partir de 2010. 
Ha participat com a ponent en diferents jornades, seminaris i congressos. 
Somiadora empedreïda, enamorada de l’arquitectura, el disseny, l’art i les 
seves relacions. Treballa per a implicar en aquests àmbits a la ciutadania i 
especialment a joves i infants de manera creativa, col·laborativa i amb passió.

Més info: arquikids.com

TALLERS



TALLER B: 

Dissenyar és jugar
Un apropament al disseny a través del joc. Aquest taller, més aviat laboratori, 
pretén ser una invitació al joc i la interacció dels propis materials i propostes, 
un acostament al joc de construcció com a base fonamental del disseny. 
Volem evidenciar que el disseny no és alié a ningú i que està més present en les 
nostres vides del que creem. Hi ha molta similitud quan un infant planteja el seu 
propi joc, buscant els seus materials, triant sistemes de construcció i establint 
les regles del seu joc, i quan un dissenyador s’enfronta davant el plantejament 
d’un nou projecte, buscant materials, sistemes de construcció i establint les 
seues regles. En tots dos casos s’inicia el joc, construir i crear són sinònims. 
El dissenyar implica buscar camins, triar els materials i eines fins i tot establir 
unes regles d’ús.

Juanjo García // Milimbo
Milimbo és un estudi de disseny gràfic i laboratori de creació, vinculat al 
grafisme, el joc i la interacció, que va iniciar la seva marxa l’any 2007.
L’acostament al joc va ser a través dels llibres il·lustrats sense text, “silent 
books”, llibres que proposen altres lectures. A continuació van arribar noves 
experimentacions i la necessitat de crear objectes i jocs però sempre mantenint 
el storytelling o narrativa. El vincle de Milimbo amb la petita edició ens permet 
viure de prop tot el procés, des del disseny a la creació i test de prototips.

Més infor: milimbo.com

TALLERS
TALLER C: 

Diseñar el sistema de la moda desde el aula
Aquest taller aporta coneixements a nivell conceptual i pràctic aplicables al 
desenvolupament de processos d’experimentació que, des de l’ensenyament 
artístic, generen reflexió sobre la necessitat de transformar el model dominant 
d’hiperconsum i producció de moda ràpida i la seva profunda crisi de 
sostenibilitat ambiental i social.

María José Romero | Óscar Blanco
Mariajo és tècnica de vestuari de les Arts des de fa 16 anys, té una petita marca 
de roba infantil i ha realitzat diferents tallers per a adults i nens sobre disseny 
de moda.
Óscar és investigador social expert en les possibilitats de les arts i la cultura 
en la transformació sostenible de la indústria de la moda, amb trajectòria en 
projectes internacionals i una tesi doctoral sobre el tema.
Col·laboren per al desenvolupament d’una proposta - en curs- sobre 
artivisme per a transformar el sistema de la moda en el marc del programa 
de “Resistències artístiques” coordinat pel Consorci de Museus, la Direcció 
General d’Innovació educativa i Ordenació i el CEFIRE Artisticoexpressiu.



TALLER D: 

Diseño de dispositivos escolares: de la idea al producto final
Pensar, esbossar, dibuixar, prototipar, fabricar, avaluar. Tot procés creatiu 
sorgeix de la detecció d’una necessitat que pot ser funcional, social, 
emocional o simbòlica. En aquest cas el dispositiu sorgirà del context 
escolar, de les mancances i potencialitats dels espais i objectes de l’institut. 
En aquest taller explorarem les fases del procés de creació d’un objecte que 
es transforma en un altre amb noves possibilitats, o bé d’un objecte sorgit 
d’una nova necessitat.

Fernando Abellanas // Lebrel furniture

Fernando Abellanas (València, 1984) és dissenyador industrial i artesà 
autodidacta. Realitza projectes de diverses tipologies entre els quals 
destaquen el disseny i la producció de mobiliari i estructures, col·laborant 
amb arquitectes, artistes i institucions. Els seus treballs són signats 
sota el nom de Lebrel i alguns d’ells es poden veure en instagram.com/
lebrelfurniture

TALLERS

* En paral·lel a la jornada, tindrà lloc la Trobada estatal 

d'Associacions de Professorat de Dibuix. Federació 09+, amb 

assistència de representants de cada comunitat autònoma. En 

representació de la Comunitat Valenciana: Xelo Serrano Garzón.




