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Arxiu: Fundació Pilar i Joan Miró
Fotografia: Rubén Perdomo

PROGRAMA
PER A
CENTRES
EDUCATIUS
I SOCIALS

01

Les arquitectures
de la Fundació
Visita que ens endinsa
als espais del territori
Miró: la possessió de
Son Boter, el Taller Sert,
l’Edifici Moneo i els
jardins de l’FPJM.

Dirigida a alumnes de 4t d’ESO,
batxillerat, cicles formatius,
universitat i formació contínua

05

Altres mirades

Visita o visita-taller a la
Fundació, en què ens
aproximarem a la
realitat de l’home i
l’artista Joan Miró i en
coneixerem l’obra.
Dirigida a alumnes d’educació
especial i a grups amb
necessitats específiques

02

MonMiró

Visita a les instal·lacions
de la Fundació Pilar i
Joan Miró i a les obres
de l’exposició temporal
per a apropar els alumnes al personatge i a
l’obra de Joan Miró.

03

Els tallers d’obra
gràfica de Miró

Visita als tallers d'obra
gràfica de Son Boter, on
va fer feina Joan Miró.
Ens hi aproximarem a
les diferents tècniques
amb exemples pràctics.

04

Mirades a la
carta

Visita per a col·lectius
que necessiten aprofundir sobre un tema que
no forma part de la llista
general de visites.

Dirigida a alumnes de 4t d’ESO,
batxillerat, cicles formatius,
universitat i formació contínua

Dirigida a educació d’adults,
universitat, FP, professorat,
educació especial i públic en
general

Del cos a l’art

Preparam la
visita a la Miró

Maletes
pedagògiques

Visita-taller que pretén
trobar la connexió del
cos amb l'art treballant
el moviment corporal i
la creativitat plàstica,
descobrint l’obra de
Joan Miró.

Sessions complementàries a les visites educatives per a adequar-les
als elements del currículum escolar i oferir un
material per a treballar
a l’aula.

Es poden sol·licitar les
maletes pedagògiques
adaptades als diferents
nivells educatius per a
treballar amb els alumnes tant el personatge
com l’obra de Miró.

Dirigida a públic d’educació
especial

Dirigida a mestres i professorat

Dirigida a mestres i professorat

Dirigida a alumnes de tots els
nivells educatius

06

Horaris i més informació
Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
Saridakis, 29. 07015 Palma
#MiroMallorca

www.miromallorca.com
www.palmaeduca.cat

