
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado/a  Director/a:  
 
 Co propósito de contribuir a desenvolver a creatividade no noso alumnado de 
educación primaria, a través do achegamento a arte no contexto escolar, achégolle soporte 
documental que inclúe cumprida información dos parámetros de actuación do proxecto 
didáctico “ARTE NA AULA – MOSTRA ITINERANTE 2011” que promove este Servizo de 
Educación en colaboración co recoñecido artista vigués Mingos Teixeira. 
 
 A referida proposta educativa concreta a dinamización da MOSTRA ITINERANTE 2011 
nos propios centros de ensino solicitantes, coa finalidade de traballar a aprendizaxe da 
comunicación visual e a súa expresión plástica como ferramenta interdisciplinar. A Mostra 
posibilitará que todos os sectores da comunidade educativa teñan un contacto directo coas 
obras de arte e os seus creadores, e unha participación activa nas visitas guiadas e 
conferencias impartidas por persoal cualificado no eido artístico-educativo, que se 
programarán para o seu coñecemento. 
 
 Os centros de ensino interesados como único requisito previo, teñen que aportar 
unha saa de dimensións suficientes que reuna unhas condicións mínimas de seguridade 
como poder ser pechada e ser facilmente controlable o acceso á mesma. Este espazo 
albergará a citada Mostra, que en distintos soportes físicos como cabaletes e peanas, 
exporá pinturas, fotografías, gravados e esculturas de 22 creadores de recoñecido prestixio 
da nosa cidade, por un periodo aprox. de 10 días atendendo a un calendario de aplicación 
previamente consensuado cos centros participantes. 
 
 Por elo, prégolle traslade a presente información ao claustro do seu centro, indicando 
que para poder solicitar a participación do mesmo, deberán enviar cuberta a ficha de 
inscrición adxunta segundo as instruccións que se citan. Dado que nesta 4ª edición o 
número de centros escolares que poden participar na citada iniciativa é limitado, de ser o 
caso, atenderase a criterios como a rigurosa orde de solicitude tendo prioridade aqueles 
centros de ensino que non puderon participar noutras edicións. 
 
 Esperando que sexa de interese e utilidade para a comunidade educativa, reciba un 
cordial saúdo. 
 

 
Vigo, a 21 de Febrero de 2011 
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Asdo: Laura López Atrio 


