Serveis
Educatius

activitats per a grups escolars
curs 2022-2023
Consulta el programa per a les escoles
de l’Any Abelló a la nostra web:

SUBMERGEIX-TE A LA CASA DEL PINTOR
L’ARMARI DELS SENTITS Infantil
Descripció. A partir d’un armari rober de joguina ple de
propostes i activitats per a l’aula, experimentarem amb
els cinc sentits com és la casa d’un col·leccionista. A continuació, farem una visita dinamitzada a la Casa del Pintor.
Taller. Treball experimental amb els colors.
UN MÓN DINS LA MALETA I Primària
Descripció. A través dels jocs que ens proposen les
maletes, s’introduirà l’alumnat al món del col·leccionisme
i dels viatges de Joan Abelló. L’activitat es complementa
amb una visita dinamitzada a la Casa del Pintor.
Taller. Treballarem la pintura de paisatge.
UN MÓN DINS LA MALETA II Primària
Descripció. La segona part d’aquesta proposta, en durà a
conèixer nous països a partir dels jocs que proposen les
maletes a l’aula. Durant la visita, descobrirem nous espais
i objectes de la Casa del Pintor.
Taller. Elaboració d’un quadern de viatges.
ABELLÓ, EL PINTOR VIATGER Secundària
Descripció. Viatjarem a través de l’obra i la Col·lecció
Abelló, tot dialogant sobre la diversitat de cultures i
paisatges.
Taller. Treball experimental amb la tècnica del pastel.
ABELLÓ I EL COL·LECCIONISME Batxillerat
Descripció. Visitarem les diverses col·leccions de la Casa
del Pintor, on descobrirem la passió d’Abelló pel col·leccionisme, mitjançant les diferents objectes que l’artista va
adquirir.
Taller. Creació d’un llibre d’artista.

DESCOBREIX LA CASA I EL MUSEU ABELLÓ
MODERNISMES Secundària i batxillerat
Descripció. Visita didàctica a través dels objectes de la col·lecció
per conèixer les principals característiques del modernisme català.
Taller. Disseny i creació de rajoles hidràuliques amb foam o
decoració sobre vidre.

VIU L’ART AL MUSEU ABELLÓ
LA MÀGIA DELS COLORS Infantil i primària
Descripció. Treballarem conceptes bàsics com les formes,
els colors, el volum i la silueta a través de la Col·lecció
Abelló. El contingut s’adapta als diferents nivells.
Taller. Experimentarem amb el color fent una “pintura
màgica” amb la cera d’una espelma.

UN PASSEIG PER LES AVANTGUARDES Secundària i batxillerat
Descripció. Visita dinamitzada on coneixerem les diferents
avantguardes del segle XX i aprendrem a identificar-les en
les obres de la Col·lecció Abelló.
Taller. Realització d’un assemblage.
EXPOSICIONS TEMPORALS Per a tots el nivells
Descripció. Durant tot l’any, el Museu desenvolupa un
programa d’exposicions temporals que s’acompanyen d’un
projecte educatiu. Consulteu el nostre web.

ACTIVITATS D’UN DIA
ART MURAL A TRAVÉS DEL TEMPS Per a tots els nivells *

VIATJA EN EL TEMPS AMB EL MENHIR DE MOLLET
FEM D’ARQUEÒLEGS Primària
Descripció. Coneixerem de ben a prop el Menhir de Mollet
i ens endinsarem en el període del neolític.
Taller. Farem d’arqueòlegs amb la simulació d’una
excavació arqueològica.
MEGÀLITS I PINTURES Secundària
Descripció. Visita dinamitzada al Menhir on coneixerem
les principals construccions megalítiques del neolític.
Taller. Elaborarem una pintura rupestre amb pigments
naturals.
Nota: la visita es pot complementar amb uns continguts
digitals que enviem a l’escola.

Descripció. Activitat de tot un dia que inclou visita i taller
al Menhir i visita i taller al Museu Abelló. La visita s’adapta
als diferents nivells escolars.
Taller. Realitzarem dos murals: un mural rupestre amb
pigments naturals i un mural contemporani utilitzant
tècniques pròpies de les avantguardes.

DESCOBREIX MOLLET
ITINERARI DESCOBREIX MOLLET Primària i secundària
Descripció. Descobrirem la ciutat a través d’una ruta
guiada pels llocs més emblemàtics de Mollet i coneixerem
els esdeveniments històrics, amb l’ajuda d’imatges antigues de la ciutat i d’obres de Joan Abelló.

CONTINGUTS DIGITALS
DE VIATGE AMB JOAN ABELLÓ I ELS SEUS PERSONATGES Primària
Descripció. Visita teatralitzada. Coneixerem els viatges de Joan Abelló i
la Casa del Pintor a través d’alguns personatges i el món del teatre.

INFORMACIÓ
Tel. 93544 50 99 / educamabello@molletvalles.cat
Horari d’informació personalitzada al professorat:
De dimarts a dissabte, d’10 a 13 h
Per a una informació més detallada, sol·liciteu el dossier
pedagògic de cada activitat per correu electrònic:
educamabello@molletvalles.cat
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

museuabello@molletvalles.cat

PREUS
Visita: 35 € grup / classe
Visita i taller: 3 € per infant
*Activitat doble: 6 € per infant

El Museu Abelló us ofereix la possibilitat d’utilitzar el
fons de la col·lecció i les sales del Museu com a suport
per a les classes.

