
VISITA TALLER 
POSTALS DE RECORDS 
 
 
 
 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 

 

Visita-Taller 

DURADA 90 minuts 

ÀREES 
Coneixement del medi social i cultural, educació visual i plàstica, 

matemàtiques i geometria, dibuix tècnic 

DESTINATARIS Educació primària (cicle mitjà i superior) i Educació Secundària 

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 

D’APRENENTATGE 

Conèixer el fons de la Fundació Palau i la figura de Josep Palau i Fabre 

Conèixer els llocs on Palau va viure i les persones que va conèixer. 

Entendre l’ús i funció d’una postal.  

El paisatge/lloc com a record del viatge o d’una època. 

Dissenyar una postal kirigami en format pop-up inspirada en alguns dels 

paisatges que s’han vist al Museu (la tipologia de kirigamis es fa més 

complexa en els nivells de secundària). 

Treball en pla i volum, buit, ple, arestes i vistes en dièdric (secundària).  

Oferir als infants i joves temps per gaudir de l’art i la creació artística. 

Fer un treball plàstic amb continguts educatius. 

DESCRIPCIÓ La proposta té per objectiu saber qui és Josep Palau i Fabre i saber què 

és una postal. Per conèixer a Palau ens ajudarem de les obres de la 

col.lecció per descobrir els llocs on va viatjar, viure i créixer que també 

són els indrets on va conèixer molta gent, com Picasso. La descoberta 

dels llocs ens ajudarà a parlar de les vacances, els viatges i les postals. 

Caldrà observar en detall les peces que proposem perquè després ens 

inspiraran per elaborar postals animades (pop-up) seguint el concepte 

del kirigami (paper tallat) 

PROCEDIMENTS Descripció observació de les obres d’art, disseny i composició d’una 

postal mitjançant propostes plàstiques diverses, càlcul de proporcions 

sobre un pla, disseny en volum i vistes en dièdric.  

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 120€  IVA inclòs 
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