VISITA-TALLER: LA TAULA CUBISTA
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

TIPUS
D’ACTIVITAT

Visita-Taller

DURADA

120 minuts

ÀREES

Coneixement del medi social i cultural, educació visual i plàstica,
matemàtiques i geometria

DESTINATARIS

Educació primària (inicial, mitjà i superior)

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.

OBJECTIUS
ESPECÍFICS

Introducció a la col·lecció de Palau i Oller i Palau i Fabre i el seu context.
Introducció a l’obra de Picasso a través de l'amistat amb Palau.
L'essència de l'objecte des de la seva abstracció geomètrica fins l'anàlisi
del color.
Representar una taula parada amb les idees i conceptes vinculats al
cubisme: construcció d'objectes, composició en pla, geometrització de les
formes, descomposició de l’objecte per explicar-lo des de diversos punts de
vista en un mateix pla.
El cubisme com a forma innovadora d'expressió i d'impuls en l'evolució de
la pràctica artística.
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

DESCRIPCIÓ

L’activitat s’inicia introduint la Fundació i la col·lecció Palau per donar lloc a
la relació Palau-Picasso. Presentem Picasso com un artista renovador i
experimental. Analitzem les obres de la col·lecció i entenem com les ganes
de descobrir noves formes porten a Picasso a iniciar una manera nova
d'expressió que esdevindrà una nova avantguarda artística. Finalment, al
taller hi haurà una taula parada que haurem de reproduïr mitjançant eines,
materials i noves maneres de mirar i entendre l'objecte en la seva essència
per elaborar la nostra pròpia taula cubista.

PROCEDIMENTS Descripció observació i anàlisi de l'obra d'art, Què és un punt de vista i com
es repesenta. Com podem combinar els diversos punts de vista d'un mateix
objecte? La síntesis de l'objecte. Retallar amb plantilla formes
geomètriques simples.
VALORS I
ACTITUDS

Atenció, entusiasme, creativitat, interès i curiositat per la col·lecció del
museu, responsabilitat, participació, respecte per les obres artístiques,
respecte vers els companys/es, responsabilitat en l’ús dels materials,
col·laboració i neteja de materials i eines

INFORMACIÓ I
RESERVES

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

PREU

200€ IVA inclòs

