
 

 

  



 

 

 

 A Joan Miró li agradava mirar els objectes i tot allò que l’envoltava des d’un 
punt de vista diferent, posant atenció als petits detalls i donant-los un nou 
sentit a través de les seves obres.   

Seguint aquest mateix procés d’observació us presentam aquest 
#Miróenfamília 8: “Casa sonada”, en què volem que les cases siguin les 
protagonistes i el focus de les vostres mirades. Creiem que després de totes 
aquestes setmanes tancats i tancades dins aquestes parets ha arribat el 
moment de contemplar el que ens envolta de manera diferent i capgirar la 
noció que fins ara teníem del nostre habitatge.  

Us atreviu a fer una banda sonora de la vostra pròpia casa? creieu que la 
vostra casa té alguna cosa a dir-vos després d’aquests dies? 

Amb “Casa sonada” us animam a recórrer la vostra llar, estança per estança, 
descobrint quins sons s’amaguen entre els mobles, les portes, i tot allò que 
conforma aquest espai que us ha estat acollint durant aquestes setmanes, 
creant finalment un enregistrament audiovisual que ho reculli on hi poseu 
tota la vostra creativitat.  

 



 

 

 

material: 

- la nostra casa 
- un quadern 
- un bolígraf o llapis 
- un telèfon mòbil o càmera fotogràfica 
- orelles obertes i imaginació voladora 

 
1- cal pensar en primer lloc quin recorregut d’estances volem fer. podem 
començar pel nostre timbre i la porta d’entrada i llavors fer una descoberta de 
totes les estances i habitacions de la casa a la recerca d’altres sons.  

2- intentau observar el màxim possible el vostre voltant per descobrir sons 
amagats: com sonen les cadires quan s’arrosseguen? i les cortines quan es 
mouen? i les portes? i l’estora si la movem i la làmpara quan l’encenem? 

3- cada vegada que trobem un so que ens agradi l’anirem apuntant 
(escriurem què és el que fa el so i en quina estança l’hem descobert).  



 

 

4- una vegada haguem recorregut tota la nostra casa haurem de revisar 
quants sons tenim i on, i decidir quin muntatge audiovisual volem fer per 
mostrar-ho. 

5- us donam unes quantes idees, però són totalment obertes, és a dir, podeu fer 
l’enregistrament de qualsevol forma que se us acudeixi:  

- un enregistrament de so de cada un dels sons (haureu de pensar en quin 
ordre, o si voleu seguir un patró repetint sons i fent ritmes entre ells). 

- un vídeo en què un membre de la família (o tots els membres) es va 
passejant per les estances fent els sons i un altre membre  el va gravant 
en vídeo 

- un conjunt de fotografies d’allò que fa el so en moviment, i llavors 
editar-ho com un gif i posar-hi els sons escrits (com una 
onomatopeia). 
 

una vegada tengueu el resultat creatiu audiovisual ens 
agradaria molt si ens ho feu arribar a 

educacio@miromallorca.com i/o ho compartiu a xarxes amb 

el hashtag #miróenfamília 


