VISITA-DINAMITZADA A LA FUNDACIÓ PALAU
TIPUS D’ACTIVITAT

Visita dinamitzada

DURADA

90 minuts

ÀREES

Coneixement del medi social i cultural, educació visual i plàstica

DESTINATARIS

Secundària i batxillerat

OBJECTIUS
GENERALS

Fomentar els hàbits d’observar, descobrir, pensar i comunicar
Fomentar hàbits respectuosos amb el patrimoni artístic
Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència i respecte amb els companys/es i
la col·lecció de la Fundació.
Pels nivells més avançats: lectures de records de Palau i Fabre i Maya Picasso per
contextualitzar

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Introducció a la col·lecció de Palau Oller i Palau i Fabre i el seu context.
Introducció a l’obra de Picasso a través dels aspectes visuals i plàstics
Entendre Picasso i la seva evolució plàstica al llarg de la seva vida.
Experimentar amb les tècniques artístiques utilitzades per Picasso i descobrir les
diferències/dificultats observant-ne els resultats.
Pedagogia activa de l’art i llibertat d’anàlisi, opinió i reflexió dels/les alumnes davant de
l’obra d’art, voluntat de fer una educació experiencial
Conèixer la col·lecció Picassiana a través de les memòries i records de Palau i Fabre
Desenvolupar la capacitat de síntesi mitjançant l'elaboració d'una llista amb paraules clau
a mode de resum
Treballar conjuntament a partir d'un fris cronològic on ordenar diverses etapes i moments
vinculats a Picasso, Palau i la Fundació.

DESCRIPCIÓ

L'activitat comença reflexionant sobre què és una col·lecció per arribar a descobrir la
col·lecció picassiana de la Fundació a través de materials pedagògics de suport. Al llarg
del recorregut es proposen diverses dinàmiques adaptades a cada nivell educatiu per tal
d'oferir eines que permetin desenvolupar la capacitat de comprensió a partir de la lectura
d'alguns textos i d'anàlisi davant de l'obra d'art. Al mateix temps es proposen breus
dinàmiques d'expressió plàstica amb diversos materials associats a les obres i tècniques
que va utilitzar Picasso al llarg de la seva vida. Finalment, a mode de resum, cada
grup/classe haurà d'ordenar imatges, objectes i idees, relacionades amb la visita, en un
fris cronològic.

PROCEDIMENTS

Ús de preguntes discursives, educació experiencial. Traslladar els continguts de les obres
a les experiències pròpies dels alumnes. Flexibilitat de respostes. Treball en equip i treball
global per fer reflexió final.

VALORS I
ACTITUDS

Atenció, entusiasme, creativitat, interès i curiositat per l’entorn i col·lecció, responsabilitat,
participació, respecte vers els companys/es

INFORMACIÓ I
RESERVES

Fundació Palau Carrer Riera, 54 08393. Caldes d’Estrac
Tel. 937 913 593 fundaciopalau@fundaciopalau.cat www.fundaciopalau.cat

PREU

100€ IVA inclòs

