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Vine a conèixer el Museu Picasso
L’objectiu principal de la visita és el d’acostar d’una forma empàtica l’alumne al
personatge i l’obra de Pablo Picasso. A través de la visita els alumnes s’aniran
endinsant dins les diferents etapes de l’obra de l’artista i podran reconèixer els canvis
que es produeixen en l’obra de Picasso. El Museu presenta cinc grans àmbits que són
els que els alumnes hauran de descobrir: la seva etapa de formació encara molt lligada
a la influència de la figura paterna; l’etapa d’independència familiar i de descoberta de
París; l’època blava, el cubisme i la sèrie de Les Menines.

Què cal saber abans de fer l’activitat?
• Haver sentit a parlar de Pablo Picasso.
• Tenir coneixements sobre l’època que va viure.

Competències bàsiques
Conviure i habitar el món
• Situar etapes i fets de la història personal per entendre el pas del temps.
• Plantejar preguntes.
• Identificar evidències i treure conclusions.
• Descriure canvis i continuïtats.
• Participar en una activitat col·lectiva.
Competències comunicatives
• Expressar idees i organitzar informacions.
• Comunicar idees i informacions de forma oral.
• Utilitzar vocabulari adequadament.
Competències metodològiques
• Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació.
• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.
• Contrastar informacions a partir de documentacions diverses.
• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.
Competències personals
• Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa.
• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals.
• Buscar els fonaments de la identitat personal.
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Objectius
•
•
•
•
•

Descriure Pablo Picasso com a artista.
Fer servir la imaginació per entendre el significat dels quadres.
Identificar l’obra de Pablo Picasso.
Tenir una actitud respectuosa a l’hora de fer una visita a un indret patrimonial.
Valorar el patrimoni artístic com a herència i llegat dels grups humans i manifestació
de la seva riquesa i diversitat.

Continguts
•
•
•
•
•

Reconeixement dels preconceptes dels alumnes a través de preguntes.
Obtenció d’informació a partir de l’observació de les obres d’art.
Observació d’obres d’art.
Diferenciació de les diferents etapes de l’obra de l’artista
Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni cultural.

Idees claus
•
•
•
•
•

La figura de Picasso.
Les etapes de l’obra de Picasso
Les persones de la seva vida: el pare, la mare.
El seu museu.
Els seus quadres.

Mètode pedagògic
• A partir d’una sèrie de preguntes copsarem els coneixements previs dels alumnes
alhora que ens informarà de la vida de Pablo Picasso.
• Gràcies a l’explicació del monitor, situarem l’alumne en l’època en la que va viure
l’artista.
• A partir de l’observació de les obres d’art, els alumnes descobriran les
característiques de la pintura de Picasso.
• La visita a l’interior del Museu Picasso permetrà descobrir les característiques de la
vida i l’obra del pintor.

Temps i necessitats
La visita té una durada aproximada d’1.30 hores
El lloc de trobada és el Museu Picasso de Barcelona

