
VISITA-TALLER: REINVENTEM OBJECTES  
 

 

TIPUS D’ACTIVITAT 

 

 

Visita-Taller 

DURADA 120 minuts 

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

DESTINATARIS Segon cicle d’Educació Infantil i cicle inicial (adaptable a cicle mitjà de primària) 

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 vers els companys/es 

i la col·lecció de la Fundació Palau. 

OBJECTIUS 

ESPECÍFICS 

Introducció a la col·lecció de Palau i Oller (pare) i Palau i Fabre (fill) i el seu context. 

Introducció a l’obra de Picasso a través dels aspectes visuals i plàstics 

Transformació d’un objecte quotidià en una obra d’art 

La tècnica del modelat, les característiques de la ceràmica 

Com la forma d’un objecte quotidià deriva en el tema representat artísticament 

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 comença reflexionant sobre què és una col·lecció i què vol dir col·leccionar. 

Descobrirem la passió de col·leccionistes de Josep Palau i Oller i el seu fill, Josep Palau 

i Fabre a través de diversos objectes que ens portaran a parlar de la seva col·lecció 

d'obra Picassiana. La visita vol ser una descoberta de Picasso i el seu gran interès per 

transformar un objecte quotidià en una obra d'art, com la guardiola icona de la Fundació. 

Al taller, els/les alumnes convertiran objectes domèstics en figures animals modelant 

amb argila, tal com va fer Picasso els últims anys de la seva vida. 

PROCEDIMENTS Descripció, identificació de semblances i diferències entre l’objecte original i l’objecte 

transformat. Nous usos d’objectes, observació, manipulació d’elements, modelatge amb 

ceràmica, associació de formes domèstiques a elements zoomòrfics. Treball en equip i 

treball global per fer reflexió final, conclusions i avaluació de l’activitat i resultats per part 

dels participants.  

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 
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