Ramon Casas
Esbós per a l’anunci de l’Anís del mono, 1898

Joan Abelló. Moorea, Bahía de Opunaku, 1995
Pigments sobre fusta, 38x46 cm
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Nivells

Lloc

Proposta

Objectius i descripció

Taller

Infantil

Casa del Pintor

Obrim l’armari

Maleta educativa en format d’armari rober de joguina, que conté un DVD i diversos
jocs per treballar el contingut de la Casa del Pintor i la figura de Joan Abelló a l’aula.
Posteriorment, es realitza una visita dinamitzada a la Casa del Pintor. La maleta conté un
dossier d’ús amb diferents propostes plàstiques per treballar abans i després de la visita.

Taller a l’aula: Després de la visita, cada alumne ha de dissenyar la seva postal a
l’escola, inspirada en l’obra de Joan Abelló.
Taller al museu (opcional): Treball experimental amb la cera d’una espelma i el color.

Cicle inicial

Casa del Pintor

Maletes de viatge

Conjunt de 7 maletes educatives on s’inclouen: 5 jocs, un DVD i un dossier pedagògic
explicatiu perquè el professor pugui treballar el contingut a l’aula. A través del joc
s’introdueix l’alumnat al món del col·leccionisme i dels viatges de Joan Abelló.

Taller a l’aula: La maleta de presentació conté un dossier pedagògic amb diferents
propostes plàstiques per treballar a l’aula abans i després de la visita.
Taller al museu (opcional): Es treballarà el paisatge i la pintura.

Cicle mitjà, Cicle superior

Casa del Pintor

Abelló, el pintor viatger

Visita dinamitzada amb taller opcional. Viatge imaginari a través de l’obra i la col·lecció
de Joan Abelló i diàleg sobre la diversitat de paisatges i de cultures.

Taller: Possibilitat de triar el taller: 1. Elaboració d’un diari personal de viatge. Cada
alumne/a ha d’escollir la seva destinació i imaginar-ne els paisatges, els sentiments,
la gent... 2. Elaborar un quadre explosivista.

Cicle superior, ESO, Batxillerat

Casa del Pintor

Abelló
i el col·leccionisme

Visita dinamitzada amb taller opcional. Visita a les col·leccions de la Casa del Pintor, on
mitjançant les diferents peces que l’artista va adquirir, anirem comprenent la figura de
l’Abelló col·leccionista.

Taller: Elabora la teva pròpia col·lecció de llibres d’artista.

Infantil, Cicle inicial, Cicle mitjà
Cicle superior, ESO, Batxillerat

Casa del Pintor

La Casa del Pintor
Abelló

Visita comentada a la Casa del Pintor adaptada als diferents nivells.

Infantil, Cicle inicial

Museu Abelló

La màgia dels colors

Visita dinamitzada amb taller opcional. Treball de conceptes bàsics com les formes, els
colors, el volum i la silueta a través de les obres de la col·lecció.

Taller: Experimentar amb el color. Dues possibilitats: Treballem l’explosivisme de
Joan Abelló, o treball experimental amb la cera d’una espelma i el color.

Cicle mitjà , Cicle superior, ESO

Museu Abelló

I tu, com t’expresses?

Visita dinamitzada i taller opcional. Experimentació de les diferents tècniques artístiques
a través de les obres de la col·lecció.

Taller: Modelatge en tres dimensions utilitzant materials plàstics i reciclats.

ESO, Batxillerat

Museu Abelló

Un passeig per les
avantguardes

Visita dinamitzada per conèixer les principals avantguardes del segle XX.

Taller: Modelatge en tres dimensions utilitzant materials plàstics i reciclats.

ESO, Batxillerat

Museu Abelló
i Casa del Pintor

Modernisme

Visita dinamitzada a través dels objectes de la col·lecció per conèixer les principals
característiques del modernisme català.

Taller: Possibilitat de triar el taller: 1. Elaboració d’una làmpada modernista.
2. Pintura de vidre.

Cicle inicial, Cicle mitjà, Cicle superior,
ESO

Itinerari Mollet

Descobreix Mollet

Itinerari per la ciutat per descobrir l’evolució urbana, els esdeveniments més destacats
i els monuments més importants, utilitzant imatges antigues de la ciutat i pintures de
Joan Abelló. Aquest itinerari s’adapta al nivell educatiu de l’alumnat.

Cicle inicial, Cicle mitjà,
Cicle superior

Menhir

Fem d’arqueòlegs

Conèixer de prop el Menhir de Mollet i introduir l’alumne al període del neolític.
L’activitat s’adapta als diferent nivells escolars.

Taller: Simulació d’una excavació arqueològica i interpretació de les dades
obtingudes.

Cicle superior, ESO

Menhir

El Menhir de Mollet

Visita dinamitzada. Treball del neolític al Baix Vallès.

Taller: Elaboració d’una pintura rupestre seguint les tècniques emprades al neolític.

Cicle mitjà, Cicle superior

Menhir i Museu

Arts plàstiques
i arqueologia

Activitat de tot un dia que inclou visita i taller al Menhir i visita i taller al Museu.

Taller: 1. Simulació d’una excavació arqueològica i interpretació de les dades
obtingudes. 2. Elaborar un quadre explosivista o Modelatge en tres dimensions
utilitzant materials plàstics i reciclats.

Infantil, Cicle inicial, Cicle mitjà
Cicle superior, ESO, Batxillerat

Museu o Casa i concert

Arts plàstiques i música

Activitat de tot un dia. Inclou visita taller al Museu o a la Casa del Pintor i concert didàctic
a l’entorn de l’obra d’Abelló.

Taller: Elaborar un quadre explosivista o modelatge en tres dimensions utilitzant
materials plàstics i reciclats.

Infantil, Cicle inicial, Cicle mitjà
Cicle superior, ESO, Batxillerat

Museu

Exposicions temporals

Durant l’any, el Museu porta a terme un programa d’exposicions temporals, cada una
d’elles s’acompanya d’un projecte educatiu que podeu consultar al nostre web.

Preus:
Visita: 35 € grup classe.
Visita i taller: 3 € per nen.
Activitat doble: 6 € per persona.

Fundació Municipal Joan Abelló
Museu Abelló
C. Berenguer III, 122, 08100 Mollet del Vallès
Casa del Pintor Abelló
C. Lluís Duran, 90, 08100 Mollet del Vallès

Horari d’informació personalitzada al professorat:
De dimarts a dissabte d’11 h a 14 h.
Informació i reserves:
Tel. 93 544 50 99 / Fax 93 593 32 75

museuabello@molletvalles.cat/educamabello@molletvalles.cat
www.museuabello.cat

