
Ja es

primavera!



En aquests dies en què l’art pot convertir-se en una finestra oberta a altres 
mons, l'equip educatiu de la Fundació Miró Mallorca ha dissenyat l'activitat 
“Ja és primavera!”, Una nova proposta que us permetrà aproximar-vos a 
l'univers de Miró i experimentar amb noves tècniques pictòriques mentre 
gaudiu del temps en família.

La primavera és per excel·lència l'època de l'any que ens reconnecta amb la 
natura. A en Joan Miró li agradava molt passejar pel camp i la platja durant 
aquesta estació. En el transcurs de les seves llargues passejades s'entretenia 
observant la verdor dels arbres, es delectava amb l'oloreta de les flors i resse-
guia amb atenció el vol dels insectes i els ocells per l'immes cel blau.

Per a celebrar entre tots i totes l'arribada de la primavera, us convidam a 
engalanar les vostres finestres, balconades i tots aquells raconets especials de 
casa vostra i gaudir de la primavera en família!

utilitzant la nostra imaginació avui farem un preciós viatge fins als nos-
tres espais naturals preferits. fermau-vos els cinturons que començam a 
volar!!!
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Si ho desitjau podeu viatjar fins a foravila, on aquests dies els camps són plens 
de roselles, margalides, vinagrelles... Si ho preferiu, també us podeu transportar 
fins a una platja deserta i gaudir de la brisa marina o volar amb unes grans 
ales d'ocell per la immensitat d'un preciós cel blau. 

· llapis i tisores
· pintura, aigua i sabó de cuina
· bol, cullera, fulls, canyetes i fil
· imaginació

1.

Tancau els ulls i observau totes les formes, els colors i, fins i tot, les oloretes, 
que hi apareixen! 

2.

Damunt un full blanc dibuixau, d'entre tot allò que heu descobert, la forma que 
més us agradi: pot ser una flor, una papallona, un caragol...

3.
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Agafau un bol i ompliu-lo amb aigua i un bon raig de sabó. Afegiu-hi també unes 
gotes de pintura del vostre color preferit i, amb l'ajuda d'una cullera,
mesclau-lo bé. (Si voleu experimentar amb altres colors, us recomanam utilitzar 
un recipient diferent per a cada un)

4.

Introduïu la canyeta dins l'aigua (només una micona) i bufau fins que apareguin 
moltes bombolles.

5.
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Agafau el full i (amb el dibuix cap per avall) col·locau-lo damunt les bombolles.6.

Una vegada que la pintura ja estigui eixuta, girau el full i escriviu un desig per 
la part de darrere.

7.

Retallau i enfilau les vostres obres. Ara ja podeu engalanar les finestres, balco-
nades i tots aquells raconets especials de casa vostra!

8.
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Convidau els vostres amics i amigues a afegir-se a la iniciativa i així entre 
tots i totes omplirem els nostres pobles i ciutats de colors, alegria i esperança!

9.

Us convidam a visitar el nostre blog EducaMiró i a compartir les vostres creacions 
a les xarxes socials amb el hashtag #Miróenfamília. Ens encantarà veure'n els 
resultats!

*

https://miromallorca.com/category/educamiro/

visita'ns
blog educamiro
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