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Activitat: NIU D’ARTISTES: OBRIM UN CONTE? 

Has visitat museus amb els més petits i has notat que no connectaven 

amb el que estaven veient? 

S’han quedat asseguts com a simples espectadors, contemplant, 

responent breus preguntes, sense imaginar i sense emocionar-se? 

 

El MEAM és un autèntic NIU D’ARTISTES. 

Els teus alumnes seran protagonistes de la visita, hi participaran 

activament i entrarà a les seves vides un personatge màgic que 

no oblidaran. 

Educació infantil 
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1. En què consisteix l’activitat 

• Us endinsareu en la història d’en Xiu a través d’un conte il·lustrat. Coneixereu la 

vida d’un follet molt entremaliat que va conèixer el primer propietari del Palau, en 

Francesc Gomis. Amb ell van viure diverses aventures…Voleu saber què els va 

passar? 

• En Xiu té un secret molt amagat, que només expliquem als nens que 

vénen al museu, però de ben segur que us sorprendrà!  

• Ell és molt amic nostre però li encanta empipar-nos cada dia! Resulta que 

petit com és, té moltíssima força i li agrada regirar tot el museu, mentre 

tothom dorm i ell està ben despert. Així que ens canvia totes les obres de 

lloc, a vegades ens les amaga o ens les posa al revés. 

• Després d’enrabiar-nos molt, vam arribar a un pacte amb en Xiu: Com que 

li agrada veure nens juganers com ell al museu, ens va dir que si fèiem venir 

petits artistes i els fèiem jugar als jocs que ell ens va ensenyar, ens 

deixaria en pau, si més no una nit… 

• Passarem per les sales, com si fóssim petits Xius per aprendre els seus 

jocs i convertir-nos en uns grans artistes! 
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2. Objectius didàctics 

Experimentar l’art a través dels elements bàsics del llenguatge plàstic. 

Potenciar l’expressivitat i la sensibilitat a través de l’art. 

Explorar de manera tàctil les peces artístiques. 

Desenvolupar la psicomotricitat fina a través de l’aplicació plàstica. 

Potenciar la imaginació i la creativitat. 

Promoure l’interès per visitar museus. 

3. Metodologia 

Dividim les activitats en 5 categories que combinem en cada visita per tal que sigui dinàmica. 

Activitat d’anàlisi Joc didàctic Activitat postural 

Activitat on 

podem tocar 

material pictòric o 

escultòric 

Activitat de 

creació 

Observem! Juguem! Imitem! Experimentem! Creem! 
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4. Què treballem? 

Aspectes generals 

Experimentar amb la tridimensionalitat de l’escultura exempta i la 

bidimensionalitat de la pintura. 
Experimentem! 

Un cos amb formes i línies. Juguem! 

En Xiu i el Palau Gomis. Observem! 

Sobre el món pictòric: 

El reconeixement del rostre: parts representades, lateralitat. Juguem! 

Les expressions del cos i del rostre. Imitem! 

El moviment en l’obra d’art. Imitem! 

Els colors i les emocions Juguem! 

Com pinta un artista? Un petit taller Experimentem! 

Textures i material Experimentem! 

Animals, personatges, històries.  Observem! 

Sobre el món escultòric: 

Els materials de l’escultor: textures i temperatures. Experimentem! 

El gest de l’artista Imitem! 

L’equilibri de l’escultura. Imitem! 
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Prèviament a la visita al museu, rebreu un DOSSIER DIDÀCTIC dirigit als docents. 

Per un nou model d’escola, calen visites més creatives i innovadores. 

Reserva l’activitat a: 

infantil.primaria@meam.es 

Visita el nostre bloc 

 

Durada: 

1,30h (visita dinamitzada + taller creació plàstica) 

 

Preu: 

3€ per alumne – gratuït per a acompanyants 

https://meameducacio.wordpress.com/
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Activitat  FIL D’ART: ENTRA AL LABERINT! 

Estàs tip de portar els alumnes als mateixos museus o sortides culturals i 

busques una activitat on ells siguin els protagonistes i que els faci tenir 

ganes d’aprendre? 

Vols veure’ls gaudint entomant reptes davant les obres? 

 

Segueix el FIL DE L’ART! 

Els teus alumnes seran protagonistes de la visita, s’endinsaran en 

l’art del present i del passat a través del joc i la creativitat. 

Educació primària · Cicle Inicial 
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1. En què consisteix l’activitat 

• El Palau Gomis és presentat com un espai laberíntic, format per 

moltes sales i passadissos, però sobretot per una gran quantitat d’obres 

d’art. Recordem que el primer laberint de la nostra història també es va 

construir en un palau, a l’illa de Creta… 

• Prenent el fil d’Ariadna i la història del laberint de Creta, us 

plantejarem uns reptes que cal completar per aconseguir una clau que 

us permetrà sortir del nostre particular laberint artístic. 

• Tot el grup anirà traçant el camí acompanyats  per l’educador/a i 

disposarem de recursos per poder moure’ns per les sales: mapes, pistes 

i algunes sorpreses més. 

• A cada sala ens trobarem jocs, material didàctic i enigmes que 

només aconseguireu resoldre si observeu bé les obres. 

• Passejant per les sales descobrireu les històries i secrets que 

amaguen. 

• Si aconseguiu la clau del laberint, podem celebrar-ho fent un taller 

de creació artística. 
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2. Objectius didàctics 

Apropar l’alumnat a l’art figuratiu i al Palau Gomis. 

Incentivar la participació activa dels alumnes a través de la gamificació. 

Estimular la capacitat d’observació i la sensibilitat a través de l’obra d’art. 

Treballar l’expressió de les emocions a través del cos i el rostre. 

Aprendre a cooperar i col·laborar per aconseguir un objectiu comú. 

Introduir-los a la mitologia. 

Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 

 

3. Metodologia 

Dividim les activitats en 5 categories que combinem en cada visita per tal que sigui dinàmica. 

Activitat d’anàlisi Joc didàctic Activitat postural 

Activitat on 

podem tocar 

material pictòric o 

escultòric 

Activitat de 

creació 

Observem! Juguem! Imitem! Experimentem! Creem! 
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4. Què treballem? 

Aspectes generals 

Diferència entre volum i pla.  Observem! 

Relació entre diversos llenguatges artístics: pictòric i escultòric.  Observem! 

Aguditzar la capacitat d’observació i anàlisi: Memòria visual. Juguem! 

Els títols de les obres: Els podríem canviar? Juguem! 

Sobre el món pictòric: 

Diàleg amb el passat: Grans obres de la tradició pictòrica. Juguem! 

L’ombra: com emular el volum al paper o al quadre.  Creem! 

Els colors: temperatura, primaris i secundaris, la simbologia. Juguem! 

El taller de l’artista: els materials pictòrics.  Experimentem! 

El moviment en l’obra d’art.  Imitem! 

És una pintura o una fotografia?  Experimentem! 

Les emocions al rostre.  Imitem! 

Sobre el món escultòric: 

La textura i temperatura de cada material.  Experimentem! 

El procés d’elaboració.  Observem! 

Les posicions del cos.  Imitem! 

El taller de l’escultor Experimentem! 
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Prèviament a la visita al museu, rebreu un DOSSIER DIDÀCTIC dirigit als docents. 

Per un nou model d’escola, calen visites més creatives i innovadores. 

Reserva l’activitat a: 

infantil.primaria@meam.es 

Visita el nostre bloc 

Durada: 

1,30h (visita dinamitzada + taller creació plàstica) 

 

Preu: 

3€ per alumne – gratuït per a acompanyants 

https://meameducacio.wordpress.com/
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Activitat  FIL D’ART: ENTRA AL LABERINT! 

Busques una activitat per als teus alumnes que desenvolupi la 

creativitat i els permeti iniciar-se en la recerca i l’aprenentatge 

autònom a través del joc? 

Un museu pot ser un dels espais més intrigants i estimuladors. 

 

Segueix el FIL DE L’ART! 

Els teus alumnes seran protagonistes de la visita, col·laborant en 

equips per aconseguir un objectiu comú.  

 

Educació primària · Cicles Mitjà/Superior 
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1. En què consisteix l’activitat 

• El Palau Gomis és presentat com un espai laberíntic, format per moltes 

sales i passadissos, però sobretot per una gran quantitat d’obres d’art. 

Recordem que el primer laberint de la nostra història també es va construir en 

un palau, a l’illa de Creta… 

• Prenent el fil d’Ariadna i la història del laberint de Creta, formarem equips. 

• Cada equip disposarà d’una pista per tal de dirigir-se a una sala en concret, 

on es trobarà una capsa amb uns reptes que haurà de completar. 

• Tots els equips treballaran aspectes diferents, ja que els jocs i materials 

didàctics també seran diversos. 

• Els alumnes treballaran de forma autònoma a cada sala amb l’ajuda 

constant de l’educador/a. 

• Quan els equips hagin acabat de resoldre cadascun dels punts que se’ls 

demana, ens trobarem tots i explicarem les conclusions per poder trobar la 

clau del laberint. 

• Si aconseguiu la clau del laberint, podem celebrar-ho fent un taller de     

creació artística. 
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2. Objectius didàctics 

Apropar l’alumnat a l’art figuratiu i al Palau Gomis. 

Incentivar la participació activa dels alumnes a través de la gamificació.  

Estimular la capacitat d’observació i la sensibilitat a través de l’obra d’art.  

Aprofundir en la interpretació de les obres, introduint-los en la iconologia.  

Fomentar la recerca i l’autoaprenentatge.  

Aprendre a cooperar i col·laborar per aconseguir un objectiu comú.  

Desenvolupar la imaginació i la creativitat. 

 

3. Metodologia 

Dividim les activitats en 5 categories que combinem en cada visita per tal que sigui dinàmica. 

Activitat d’anàlisi Joc didàctic Activitat postural 

Activitat on 

podem tocar 

material pictòric o 

escultòric 

Activitat de 

creació 

Observem! Juguem! Imitem! Experimentem! Creem! 
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4. Què treballem? 

Aspectes generals 

Relació entre diversos llenguatges artístics: pictòric i escultòric.  Observem! 

Aguditzar la capacitat d’observació i anàlisi: Memòria visual.  Juguem! 

Iconologia, simbologia, metàfora.  Observem! 

Els títols de les obres: Els podríem canviar?  Juguem! 

Sobre el món pictòric: 

Diàleg amb el passat: Grans obres de la tradició pictòrica. Juguem! 

L’ombra: com emular el volum al paper o al quadre.  Creem! 

Els colors: temperatura, primaris i secundaris, la simbologia.  Juguem! 

Els materials pictòrics.  Experimentem! 

El moviment en l’obra d’art.  Imitem! 

És una pintura o una fotografia? Realisme vs hiperrealisme.  Experimentem! 

Les tècniques del pintor.  Observem! 

Sobre el món escultòric: 

La textura i temperatura de cada material.  Experimentem! 

El taller de l’escultor: processos d’elaboració.  Juguem! 

El moviment en l’escultura figurativa.  Juguem! 

La captació d’una expressió.  Observem! 
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Prèviament a la visita al museu, rebreu un DOSSIER DIDÀCTIC dirigit als docents. 

Per un nou model d’escola, calen visites més creatives i innovadores. 

Reserva l’activitat a: 

infantil.primaria@meam.es 

Visita el nostre bloc 

 

 

Durada: 

1,30h (visita dinamitzada + taller creació plàstica) 

 

Preu: 

3€ per alumne – gratuït per a acompanyants 

https://meameducacio.wordpress.com/
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Treballem amb diferent material plàstic, tot patrocinat per Jovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jovi.es/es/
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CONEIXES EL PALAU GOMIS? 

Encara et falten arguments per venir a visitar-nos?  

El Palau Gomis... 

 És un edifici històric de la ciutat  

Es tracta d’un palau del segle XVIII, premi FAD d’arquitectura del 2002 gràcies a la restauració, molt 

subtil i respectuosa amb el seu original. 

Té capacitat per acollir diferents grups simultàniament 

Hi ha tres plantes d’exposició i un entramat laberíntic de sales. 

Els alumnes sempre estan en contacte amb les obres 

Les activitats plàstiques tenen lloc a la Sala Noble, l’antiga sala de ball, plena de símbols que ens 

parlen del passat. 

Hostatja una col·lecció única 
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Des del 2011, any en què es va inaugurar el museu, el palau hostatja una col·lecció d’art figuratiu 

contemporani, diferent a tot el que puguis veure a la ciutat. 

 

L’alumnat reflexionarà sobre el present, mentre viatja al passat 

Els quadres i les escultures connecten amb la tradició pictòrica i dialoguen amb els grans mestres del 

passat, mentre que ens parlen dels problemes d’avui. 

Presenciaràs els fruits d’una autèntica mestria 

Els impactarà la tècnica d’alguns quadres, que s’apropen tant a la realitat, que confonen el límit entre 

realitat i ficció. 
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