PROPOSTA D'ACTIVITAT
PER A PREPARAR LA VISITA AL MUSEU

BENVINGUTS!
Realitzareu una visita al Museu de Belles Arts de València, un
dels més importants centres d'ús cultural de la ciutat. Està
situat al costat de l'antic llit del riu Túria molt prop dels Jardins
del Real. En aquest museu podeu contemplar pintures des
d'època medieval fins a principis del segle XX. Entre els autors,
trobareu noms de pintors valencians com Joanes, Ribalta,
Benlliure, Pinazo, Vicent López, Sorolla, i figures espanyoles i
internacionals com El Greco, Velázquez, Goya, Murillo, Rubens
o Van Dyck.

EN EL MUSEU
Les obres d'art, algunes d'elles molt antigues, no es
poden tocar perquè es deteriorarien i és necessari
conservar-les en bon estat perquè tots puguem gaudirles. Hi ha altres indicacions i consells que heu de
conéixer abans de vindre al Museu. Per això us
convidem que realitzeu a l'aula, amb el vostre/a
professor/a, unes activitats que vos permetran saber
més sobre aquestes normes.

INDICACIONS PER A
DOCENTS
Abans d'iniciar la visita al Museu, és convenient indicar i
recordar als alumnes una sèrie de normes bàsiques que han de
complir en realitzar el recorregut per les sales.
Des del Departament d'Educació i Didàctica, hem pensat que,
perquè els alumnes entenguen i interioritzen aquestes normes,
seria interessant que ells mateixos les treballaren a l'aula en
sessions prèvies a la visita al Museu. I com “una imatge val més
que mil paraules”, res millor que plasmar-les en imatges
realitzades per ells mateixos. I així, extraient-les del context
formal, a través del qual les coneixen sempre, poden veure-les
com una cosa divertida.

OBJECTIUS
La següent proposta té com a fi servir de suggeriment i orientació per al
desenvolupament de l'activitat, i pretén ser flexible perquè cada centre, aula o
professor l'adapte a les seues programacions i les seues possibilitats.
OBJECTIUS
Realització d'activitats a l'aula per a preparar la visita i tindre un primer
contacte amb el centre.
Conéixer i discutir normes bàsiques de comportament en una visita a un
museu.
Aprendre a valorar i respectar el patrimoni artístic.
Estimular la formació d'hàbits socials a través de la realitat més pròxima a
l'alumne, en aquest cas, el propi Museu.
Interpretar signes i símbols convencionals senzills.
Explorar les característiques i possibilitats de les tècniques i els materials
plàstics.
Triar el material adequat segons el treball que es vaja a realitzar, i tindre
confiança en les elaboracions artístiques pròpies i gaudir.

LES NORMES DEL MUSEU

El grup ha d'anar sempre acompanyat pel seu responsable. Ningú es pot separar i
realitzar la visita pel seu compte.
Les motxilles, bosses grans i paraigües es depositaran en les taquilles, així com les
begudes i entrepans.
No es pot menjar ni beure a les sales del Museu.
Els telèfons mòbils hauran d'estar desconnectats o en mode de silenci.
Quan es fa el recorregut, cal caminar pel centre de les sales i d'aquesta manera evitar
fregar els quadres sense voler.
No s'ha de parlar en veu alta ni cridar. Recorda que no estàs a soles, hi ha altres
persones visitant el Museu.
Per motius de conservació no es permet tocar les obres d'art exposades.
Es poden realitzar fotografies i filmacions en la col·lecció permanent, però sense flaix
i sense trípode.
En canvi, en les exposicions temporals no estan permeses les fotografies i filmacions.
Els responsables de grup col·laboraran amb els monitors i guies del Museu perquè la
visita resulte el més grata possible.

¿CÓMO REALIZAR LA
ACTIVIDAD?

COM REALITZAR
¿CÓMO
REALIZAR LA
L'ACTIVITAT?
ACTIVIDAD?

Aquesta activitat està plantejada perquè els escolars treballen a l'aula les normes que s'han
de complir en visitar el Museu. Aquestes indicacions seran recordades pel guia abans
d'iniciar la visita.
Se suggereixen les següents activitats:
Lectura raonada i debat sobre les normes.
Una vegada conegudes les normes, se'ls demana als alumnes que les reflectisquen en
dibuixos, utilitzant el major nombre de tècniques plàstiques possibles.
No és necessari treballar totes les normes, el professor seleccionarà les més importants o
els mateixos alumnes poden triar les que preferisquen.
Els treballs resultants s'exposaran en classe i alguns d`ells podran entregar-se, si es
desitja, en el Museu.

MOLTES GRÀCIES
PER VISITAR-NOS!

