


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 
“Endinsa’t”, una nova proposta que us permetrà reflexionar al voltant dels 
canvis que pateix la natura a conseqüència de l’activitat humana.

Durant aquestes darreres setmanes de confinament, mentre tots i totes hem 
estat a ca nostra, hem vist com els animals, gradualment, han anat recupe-
rant terreny. Cabres, porcs senglars, ànneres i, fins i tot, balenes i dofins 
s’han deixat veure ben a prop dels nostres pobles, ciutats i costes!

És evident que la presència i l’absència de l’ésser humà té una acció directa en 
el comportament d’altres espècies animals. Avui us proposam reflexionar 
envers les conseqüències que tenen els nostres actes en el dia a dia de la resta 
d’éssers vius. Per a fer-ho, ens inspirarem en “Posidònia”, una magnífica obra 
de Patricia Mato-Mora, guanyadora del Premi Biennal Pilar Juncosa i 
Sotheby’s 2015. En aquesta ocasió, l’artista ens permet endinsar-nos dins un 
impactant fons marí envaït d’objectes creats pels éssers humans; un espai que 
habitualment no es troba al nostre abast, on amb el pas del temps les cadenes 
dels vaixells han arribat a formar un entorn propi i diferenciat del que podem 
trobar en altres indrets marins.

D’altra banda, Patricia Mato juga amb la transformació dels materials, 
partint d’un material natural com és el fang per a transformar-lo en un 
producte manufacturat que, finalment, per la intervenció humana, acabarà 
formant part d’un paratge natural. Amb tot, l’artista ens fa reflexionar sobre 
com l’activitat humana transforma la natura; una natura que tal vegada



arribi a integrar, amb el pas del temps, com a pròpies les despulles que els 
humans hi anam incorporant moltes vegades sense ser-ne conscients.

Us atreviu a crear en família un fascinant univers marí ple de criatures amb 
el material de rebuig que heu anat acumulant a ca vostra durant aquests dies 
de confinament? 

Començam!



· Cordill i punxó
· Tisores i cúter
· Llapis i retolador permanent
· Ceres, retoladors i llapis de colors
· Envasos reciclats de plàstic, cartó...
· Papers variats (paper de seda, cel·lofana...)
· Cola (us recomanam adhesiu termofusible)
· Imaginació i consciència ecològica

materials:

Aclucau els ulls i pensau en quines coses podem trobar dins la mar. Què hi veis? 
Tal vegada hàgiu imaginat algues i plantes marines, un peix petitó, un pop 
gegant, un grumer de colors vibrants o, fins i tot, un tauró ferotge! Els nostres 
mars i oceans estan plens de vida animal i vegetal, però, per desgràcia, també 
hi abunda la presència de deixalles d’origen humà que en contaminen les aigües 
i fan malbé els ecosistemes.

1.

Agafau tots els materials que heu recopilat durant aquests dies d’estar a casa 
(capses de cartó, envasos, botelles, canyetes i tassons de plàstic...) i pensau 
quines criatures marines us evoquen. D’entre totes les idees que us vinguin al 
cap, seleccionau les que més us agradin.

2.



fil

Tal vegada un petit pot de iogurt es pugui convertir en el cap d’un divertit 
cranc roquer! Si us ve de gust, podeu acolorir-lo i decorar-lo com més us agradi: 
pintant amb ceres, enganxant bocinets de paper de seda i cel·lofana, etc. També 
podeu agafar dos taps de plàstic i convertir-los en dos grans ulls; crear amb 
cartó unes pinces gegants per a defensar-se, o fer servir canyetes de diferents 
colors i transformar-les en unes potes molt ràpides amb les quals el vostre 
cranc pugui córrer aviat i amagar-se entre les roques!

Per a anar aferrant tots els elements que aneu creant necessitareu fer servir 
una cola d’assecat ràpid. Us recomanam utilitzar cola termofusible, però us 
advertim que heu d’anar molt en compte per a no cremar-vos-hi els dits!  

3.



Una vegada que tingueu acabats els vostres animalons heu de fer un forat (per 
la part de dalt) amb l’ajuda d’un punxó i introduir-hi el cordill. Ara ja podeu 
penjar-los al vostre racó preferit de casa i crear un meravellós i divertit 
univers marí!

4.

Pensau a compartir les fotografies de les vostres creacions a les xarxes socials 
amb el hashtag #Miróenfamília o, si ho preferiu, també podeu enviar-nos-les a 
l’adreça electrònica educacio@miromallorca.com

Ens encantarà veure’n els resultats!

5.


