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NOVETATS
CURS 2018-19
Engeguem un curs amb noves activitats i amb canvis a les
nostres col·leccions.
PROGRAMACIÓ QUADRIMESTRAL
De l’1 octubre al 31 de gener
Acollim una selecció d’obres del Musée d’Orsay en el marc
de la col·lecció permanent.
De l’1 de febrer al 21 de juny
Presentem la col·lecció en el seu ordre cronològic.
VISITA PER P4
A partir de l’1 de febrer, donem la benvinguda a nens i nenes
amb moltes ganes de xerrar.
REUNIONS AMB EL PROFESSORAT
Us proposem que vingueu a preparar la vostra visita prèviament.
Calendari de trobades
1r quadrimestre: dijous 27 de setembre i dissabte 20 d’octubre.
2n quadrimestre: dijous 17 de gener i dissabte 2 de febrer.
ALUMNES AMB TEA
Consulteu al web la nostra guia narrativa simplificada, amb text
i pictogrames, per preparar la visita amb ells.
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«Jo no pinto
el que veig,
pinto
el que sento»
PABLO PICASSO

EDUCACIÓ
INFANTIL
Ens complau acollir grups d’in- 1ER QUADRIMESTRE
fants de P4 (segon quadrimes- De l’1 octubre al 31 de gener
tre) i de P5, oferint-los una visita
a sales on dialogarem sobre les P5:
Retrats de Picasso
obres de la col·lecció i les inter- Aprenem d’art i sobre nosaltres a partir
pretacions que ells fan de les
de com Picasso pintava als seus amics.
mateixes.
2N QUADRIMESTRE
De l’1 febrer al 21 de juny
P4:

Hola Picasso! Novetat!
Va començar pintant com un mestre i va
acabar pintant com un nen.

P5:

Retrats de Picasso
Aprenem d’art i sobre nosaltres a partir
de com Picasso pintava als seus amics.
Hola Picasso! Novetat!
Va començar pintant com un mestre i va
acabar pintant com un nen.
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PRIMÀRIA
1ER QUADRIMESTRE
De l’1 octubre al 31 de gener

2N QUADRIMESTRE
De l’1 de febrer al 21 de juny

VISITA A SALES I TALLER
Recorregut per les sales del
museu en què s’analitzen
quatre obres de la col·lecció a
través del diàleg i l’observació,
amb un taller que permet aprofundir en els continguts de manera pràctica i lúdica.

VISITA A SALES:
DIÀLEG DAVANT DE L’OBRA
Itineraris per cinc obres de la
col·lecció, en què els protagonistes són els alumnes.
S’aprèn en comú i es milloren
les capacitats d’observació,
de diàleg i d’expressió.

Paisatges Novetat!
Mirem el món, la natura i la ciutat a través
dels ulls de Picasso, i explorem com representar-los.
Et veig, em veus
Tots tenim molts retrats, nostres i dels altres: us proposem una nova manera
de fer-los.
Una obra i mil històries
Quines històries hi ha amagades a les
obres de Picasso? Per descobrir-les i
gaudir de l’art, cal aprendre a “llegir-lo”.
Un plat no és un plat
Els objectes quotidians es converteixen
en obres d’art.

Paisatges Novetat!
Mirem el món a través dels ulls
de Picasso.
Retrats de Picasso
Aprenem d’art i sobre nosaltres a partir
d’aquest gènere.
Las Meninas
Tota una vida per aprendre a pintar com
un nen.
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VISITA A SALES I TALLER
Pinto com vull! Nou taller!
Explorarem com aprendre, observar
i experimentar estimulen la creativitat.
Paisatges Novetat!
Mirem el món, la natura i la ciutat a través
dels ulls de Picasso, i explorem com
representar-los.
Et veig, em veus
Tots tenim molts retrats, nostres i dels
altres: us proposem una nova manera
de fer-los.
Una obra i mil històries
Quines històries hi ha amagades a les
obres de Picasso? Per descobrir-les i
gaudir de l’art, cal aprendre a “llegir-lo”.
Un plat no és un plat
Els objectes quotidians es converteixen
en obres d’art.

VISITA A SALES:
DIÀLEG DAVANT DE L’OBRA
Moltes maneres de pintar
Diversos estils i etapes per arribar a la
llibertat.
Paisatges Novetat!
Mirem el món a través dels ulls
de Picasso.
Retrats de Picasso
Aprenem d’art i sobre nosaltres a partir
d’aquest gènere.
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SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
1ER QUADRIMESTRE
De l’1 octubre al 31 de gener
VISITA A SALES I TALLER
Observació participativa de
quatre obres del museu on,
a partir dels seus interessos,
es fomenta el diàleg i l’escolta
activa, amb un taller que permet consolidar de manera creativa els aprenentatges assolits
conjuntament.
Paisatges Novetat!
Mirem el món, la natura i la ciutat a
través dels ulls de Picasso, i explorem
com representar-los. Per 1r i 2n d’ESO.
T’ha sortit calcat
Explorarem el concepte del retrat i l’autoretrat, i com ens veiem els uns als altres.
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2N QUADRIMESTRE
De l’1 de febrer al 21 de juny
VISITA A SALES:
DIÀLEG DAVANT DE L’OBRA
Visita per cinc obres de la collecció, on es promou l’atenció
del grup sencer a través de la
ref lexió sobre les seves opinions i les dels seus companys.
Picasso descobreix París Novetat!
Veiem obres del Musée d’Orsay que van
influenciar al jove Picasso.
Retrats de Picasso
Família, amics i coneguts, a través de la
particular òptica de l’artista.
Diverses tècniques de Picasso
Un pintor que també feu escultura,
dibuix, gravat, ceràmica...
La revolució de l’art
Al segle xx, Picasso va canviar totalment
el paper i el signif icat de l’art.

VISITA A SALES I TALLER
Els diferents Picassos Nou taller!
Un artista que era molts artistes a l’hora
i per a qui pintar era un acte de llibertat.
Paisatges Novetat!
Mirem el món, la natura i la ciutat a través
dels ulls de Picasso, i explorem com
representar-los. Per 1r i 2n d’ESO.
T’ha sortit calcat
Explorarem el concepte del retrat i
l’autoretrat, i com ens veiem els uns als
altres.

VISITA A SALES:
DIÀLEG DAVANT DE L’OBRA
Retrats de Picasso
Família, amics i coneguts, a través
de l’òptica particular de l’artista.
Diverses tècniques de Picasso
Un pintor que també feu escultura,
dibuix, gravat, ceràmica...
La revolució de l’art
Al segle xx, Picasso va canviar totalment
el paper i el significat de l’art.
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Per a més informació:
museupicasso_educacio@bcn.cat
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Beques de transport
Poden optar a la beca escoles ubicades
fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, situades en zones amb un índex
socioeconòmic baix i en risc d’exclusió
social. Les beques s’atorgaran en ordre
rigorós de sol·licitud, fins a exhaurir els
fons destinats.

ACCÉS

c. Princesa

l’A

HORARIS
De dimarts a divendres a partir
de les 10.15 h

Beques de visita
El Museu Picasso becarà amb una visita
taller o visita dinamitzada les escoles
situades en zones amb un índex
socioeconòmic baix i en risc d’exclusió
social. Les beques s’atorgaran sense
límit d’oferta i mentre hi hagi disponibilitat
d’horaris.
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DATA D’INICI DE LES ACTIVITATS
2 d’octubre de 2018

ACCESSOS
Servei Educatiu
Plaça de Sabartés, 1
08003 Barcelona
Autobús
V15/V17/45/120: Via Laietana
H14/39/51: Passeig de Picasso
H14/45/51: Pla de Palau
Metro
L1: Arc de Triomf
L4: Jaume I

AJUTS ECONÒMICS
Per obtenir-los, cal seguir el protocol
detallat al web del Museu Picasso:
www.museupicasso.bcn.cat
> El Museu > La Fundació >
Convocatòries de beques i ajuts
econòmics.

c.

Recomanem fer l’activitat entre els
mesos d’octubre i febrer a fi d’evitar les
aglomeracions que es poden produir
durant la resta de l’any.

En el moment de la reserva se us
notificarà la data de la reunió informativa
més propera a la vostra visita.
Us recomanem que hi assistiu per
conèixer millor la metodologia de les
visites i com treure’n partit des de l’aula.

a

Si teniu un projecte d’escola, podem
canviar una de les obres del recorregut
per adaptar-lo a les vostres necessitats,
sempre que sigui possible per raons
d’espai i/o disponibilitat de l’obra.

Hem creat una guia narrativa simplificada
amb text i pictogrames, per poder preparar la visita amb aquells alumnes amb
TEA. La podeu trobar al nostre lloc web.

c. Montcad

Per optimitzar l’activitat, suggerim la
col·laboració dels docents abans de
la visita i els proposem un treball previ
d’observació per realitzar a les aules.

PREUS
Visita taller: 75 €
(grup de 25 alumnes)
Visita dinamitzada: 35 €
(grup de 25 alumnes)

RESERVES
Obertes a partir del 3 de setembre
de 2018.
museupicasso_reserves@bcn.cat
T. 93 256 30 22 (matins, de 10 a 13 h)

Via Laietana

Per obtenir informació específica de
cada visita taller i itinerari, consulteu
el web.

ACCESSIBILITAT
Totes les activitats dels Serveis Educatius
estan dissenyades per poder dur-se a
terme amb grups de persones amb necessitats especials. Per a aquests serveis
també cal reserva prèvia.

Mercat del Born

INFORMACIÓ
GENERAL

DURADA APROXIMADA
Visita taller: 2 h
Visita dinamitzada: 1.15 h
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PABLO PICASSO

MUSEU PICASSO
Servei Educatiu

Plaça de Sabartés, 1
08003 Barcelona

www.museupicasso.bcn.cat
#PicassoEdu

DL B 17403-2018

«Tots els
nens neixen
artistes.
El problema
és com
seguir essent
artistes al
fer-se grans»

