PINTO COM VULL
El Museu va a l'Escola: visita taller per alumnes de
primària

Ens traslladem a la vostre escola on a
través del joc ens aproximarem al museu,
observarem i comentarem de manera
participativa diverses obres de la col·lecció
per finalitzar amb una activitat que ens
permetrà consolidar de manera creativa els
aprenentatges assolits conjuntament.

DESCOBERTA
Ens endinsarem dins el museu per conèixe'l
i crear un debat participatiu davant de dues
obres de la col·leccció.
Aquest diàleg ens permetrà reflexionar
sobre allò que ens expressens les diferents
obres, tot aprenent plegats.
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CONNEXIÓ
Picasso va utilitzar múltiples
registres, cada cop més lliures,
expressius i atrevist. A través del
joc descobrirem més obres, i així
tenir més idees per poder realitzar
el taller.

TALLER
Els alumnes es repartiran en
diversos grups. Cada grup partirà
primer d’un dibuix realista, la base
per desprès poder experimentar i
comparar amb altres materials i
tècniques, proporcionant resultats
artístics ben diversos, que ens
ajudaran a reflexionar sobre les
obres observades.

Nota: tota l'activitat està plantejada per poder complir les recomenacions sanitàries. Abans
de venir a l'escola us enviarem un document amb els materials que aportem des del museu i
els que es posaran des de l'escola.

PROPOSTA ABANS DE LA VISITA
Proposem als mestres que abans
de la visita treballin amb els
alumnes d’una manera activa la
capacitat d’observar una obra d’art
i seguidament moderin un diàleg
amb preguntes, idees, mirades,
conceptes i valoracions sobre el
que veuen.

Us suggerim unes pautes a seguir,
que us seran útils per a la visita i
alhora per aprendre a gaudir de
qualsevol obra d’art:
Deixar un temps de silenci per a
observar l’obra.
Provocar el diàleg, tot motivant la
participació dels nens/nenes
mitjançant preguntes obertes o
preguntes que responguin a diferents
mirades o punts de vista, per tal que
l’alumne no tingui la sensació que
només hi ha una resposta possible
que és la que el mestre espera rebre.
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