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activitats presencials

projectes digitals
Mon miro

La Persiana

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

Projecte digital estructurat a partir de diverses càpsules audiovisuals
en què es plantejaran diferents reptes d’accions creatives facilitant la
reflexió, el diàleg, l’experimentació i un canvi de mirada, generant
una experiència on l’alumnat aprendrà i reflexionarà sobre temes
socials actuals.

Alumnes de tots els nivells educatius, associacions i entitats socials

Alumnes d’educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i universitat

(in)visibilitats
Recorregut per l’exposició del museu des d’una perspectiva pràctica
i participativa, a través de l’acció i el joc verbal i corporal al voltant
les invisibilitats i visibilitats artístiques, personals i socials.
Alumnes de batxillerat, cicles formatius, universitat, educació d’adults,
educació especial, associacions i entitats socials

encontres amb el professorat
Proposta adreçada al personal docent interessat a treballar al voltant
la Fundació Miró Mallorca i Joan Miró des de qualsevol perspectiva,
tant si vol realitzar una visita presencial al museu com si està interessat a dur a terme un projecte o activitat autònoma al seu centre.

Berenam amb Miro
Què li demanaríeu a Joan Miró si poguéssiu fer un berenar amb ell?
Us proposam fer-nos una entrevista digital en directe des de
l’escola, mentre des d’una de les sales del museu us anam
contestant les vostres preguntes sobre Miró o qualsevol altra
curiositat de la Fundació que us interessi.
Alumnes d’educació infantil, educació primària, educació especial,
associacions i entitats socials

tambe et proposam

PRESENCIAL O EN LÍNIA
Mestres, professorat i educadores

Recursos pedagogics
mes informacio i reserves

Teniu a la vostra disposició material pedagògic digital, adaptat als
diferents nivells educatius, que podeu sol·licitar-nos per a treballar
amb l’alumnat tant el personatge com l’obra de Joan Miró.

www.palmaeduca.cat
www.miromallorca.com
educamiro@miromallorca.com

Mestres, professorat i educadores

