PROGRAMACIÓ EDUCATIVA
CURS ESCOLAR 2016/17

S’inicia un nou curs escolar i com cada any em complau presentar la nostra oferta d’activitats
gratuïtes dissenyades pel nostre departament educatiu. Amb l’objectiu de difondre el coneixement
de les Belles Arts, aquestes activitats pretenen servir de complement a l’oferta en educació artística
dels centres escolars.
Any rere any treballem per a millorar la nostra programació i oferir continguts d’interès pels infants
i joves. Aquest esforç s’ha vist recompensat pel número de reserves escolars, que cada curs va en
augment. És per això que demanem als encarregats d’organitzar les sortides que reservin com més
aviat millor, per poder elegir les dates més convenients, permetre’ns una planificació ajustada i una
major participació a les nostres activitats.
Fins aviat!
Gabriel Barceló
Director

El que ens fa diferents dels altres museus és l’entorn.
Ubicats enmig d’un ANEI, la visita a Sa Bassa Blanca es
converteix en un espectacle sorprenent on art i natura
es fusionen per oferir al visitant una experiència única i
innovadora.
Què hi trobareu a Sa Bassa Blanca?
NINS: Col•lecció de retrats d’infants de les corts europees
dels segles XVI al XIX.
SOKRATES: Cambra del tresor on trobarem obres d’artistes
contemporanis, objectes insòlits com un esquelet de
rinoceront llanut siberià, una cortina de cristalls Swarovski,
màscares tibetanes...
PARC D’ESCULTURES: Un espai a l’aire lliure als jardins
del museu habitat per figures gegants d’animals inspirades
en obres de cultures de l’Antiguitat.

EDUCACIÓ INFANTIL
Elegiu una de les dues activitats:

VISITA I JOCS
RITUALS MÀGICS: Visita al Zoològic del museu per a conèixer els animals que hi viuen i descobrir
l’encanteri que els va convertir en estàtues de pedra. Ens transformarem en exploradors per
desxifrar el secret dels animals del zoo i farem un ritual màgic per intentar desfer l’encanteri.
CLICK! CLICK! FOTO: Sorpresa! Un pintor del passat rebrà als infants i els hi explicarà la vida i
secrets dels prínceps i princeses que viuen dins els quadres. I nosaltres, en tenim de retrats? Al taller
ens farem fotos, pintarem i jugarem a retallar, col·locar i aferrar!

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Elegiu una de les dues visites: dinamitzades o visites-taller:

VISITES DINAMITZADES
Elegiu dos dels tres espais:
NINS: Visita dinamitzada a la sala de “Nins” on es treballarà el
concepte de retrat, personalitat, identitat i símbol. Coneixerem la
vida i costums de les corts europees i els relacionarem amb la vida
quotidiana dels alumnes.
SOKRATES: La cambra de les meravelles guarda els secrets més
inimaginables del Museu: el fòssil d’un rinoceront llanut siberià,
màscares tribals... Descobrirem les connexions entre les diferents
cultures i tractarem temes com el naixement, la vida i la mort.
JOC DE PISTES: Amb aquesta gimcana proposem la descoberta del
Parc d’Escultures d’una manera lúdica i a l’aire lliure.

VISITES TALLER
Elegiu una de les dues visites-taller:
EXPLORADORS!
Visita al Parc d’Escultures i realització d’un taller
escultòric en el qual es treballarà el volum i les
textures mitjançant els objectes naturals que es
recolliran al llarg de la visita.
QUI SÓC? QUI ETS?
Visita als espais de NINS i SOKRATES per
parlar del retrat i veure la seva evolució al llarg de
la història. El taller consistirà en experimentar a
través del dibuix i la fotografia, per tal de que els
alumnes reflexionin sobre la pròpia personalitat
i la manera en com la transmetem als altres.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
I BATXILLERAT
Elegiu una de les dues visites: dinamitzades o visites-taller:

VISITES DINAMITZADES
Elegiu dos dels tres espais:
NINS: A la sala de retrats d’infants dels s. XVI al XIX
observarem als protagonistes de la història d’Europa.
Sabrem de la seva vida i costums, de les polítiques
matrimonials de les cases reials europees i del destí que
els espera.
SOKRATES: La cambra de les meravelles, conté una
col•lecció d’objectes singulars, màscares tibetanes, el
fòssil de rinoceront llanut, obres d’art contemporani...
Descobrirem la relació entre aquestes peces i
tractarem temes com el naixement, la vida i la mort.
PARC D’ESCULTURES: Coneixerem el Zoològic, espai a
l’aire lliure poblat d’escultures inspirades en la història de
les Antigues Civilitzacions.

VISITES TALLER
Elegiu una activitat de les dues visites-taller:
YOKO ONO: A partir de les obres de Yoko Ono
reflexionarem sobre el paper social de l’art i ho
posarem en pràctica realitzant una performance
en grup.
CONS-CIÈNCIA: A la sala Sokrates treballarem de
manera pràctica els conceptes d’art primitiu i la seva
relació amb l’art contemporani, els significat de les
màscares i els seus usos als rituals, costums i festes de
països d’arreu del món.
A continuació anirem al taller a treballar de manera
individual un concepte relacionat amb la pròpia
identitat.

EDUCACIÓ SUPERIOR
Per als alumnes d’educació superior oferim visites
especialitzades per a grups, aprofundint en
l’especialitat dels seus estudis per tal d’ampliar i enriquir
la visió teòrica o pràctica que treballen a les seves seus.
Aquestes visites són d’especial interès per a grups
d’Educació per a adults, estudis d’Art, Història, Història
de l’Art, Disseny, Fotografia o estudis relacionats.
NINS: Recorrem la història de les corts europees
dels S. XVI al XIX a través dels seus infants. Podrem
observar l’evolució del retrat, de les modes i dels
costums.
Veurem la forma de treballar dels pintors de cambra, la
simbologia que amaguen aquestes pintures i com a
través de les obres podem conèixer la societat on es van
crear.

SOKRATES: Dins aquesta “cambra del
tresor” trobarem una combinació d’obres
d’artistes contemporanis com Miquel
Barceló, Dolores Vita o Gerhard Merz,
amb peces d’art primitiu i arqueològiques,
com un fòssil de rinoceront Llanut del
Pleistocè Superior, una cortina de cristalls
de Swarovski...
Tractarem temes com el comissariat,
donació i préstecs, museologia, creació de
xarxes entre diferents obres,etc.

PROGRAMA PER A GRUPS AMB
NECESSITATS ESPECÍFIQUES
Volem posar especial atenció a aquells col• lectius i grups amb necessitats educatives específiques
per a un públic a partir de 3 anys fins a la tercera edat.
Per aquest motiu totes les activitats que es detallen en aquest programa es poden adaptar a les
necessitats de cada grup. En cada cas estudiarem les seves particularitats i construirem una visita o
visita taller a la vostra mida, per tal d’apropar el museu a la totalitat de la societat, sempre
mantenint la calidesa i la qualitat que es mereixen.
ARRELS
Visitarem l’exposició Nins i treballarem l’origen de cada persona, les seves arrels i el llinatge familiar
o els seus avantpassats, plasmant-ho mitjançant una tècnica artística.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Horaris: De dimarts a divendres de 10 a 13h
Durada: La durada de les visites dinamitzades és de 2 hores i de 2:30h en cas de les visites taller
Grups: Els grups seran d’un màxim de 60 alumnes. Per algunes de les visites-taller el nombre
d’alumnes pot ser reduït.
Reserva: Telefonant a Sa Bassa Blanca al 971 546 915 (Àrea d’educació) o enviant un
e-mail a educacion@fundacionjakober.org
Descans: El museu disposa d’instal·lacions a l’aire lliure i a cobert per berenar.
Com arribar: Sa Bassa Blanca es troba en un paratge natural protegit i la carretera és un poc estreta.
Per aquest motiu només hi poden accedir autocars de fins a 55 places. A l’entrada del museu
trobareu un aparcament reservat pels autocars.
Direcció: Camí del coll baix s/n 07400 - Alcúdia
Cost de l’activitat: GRATUÏT

Disseny del programa i revisió de les activitats: Catalina Ginard Esteva i Sandra A. Rebassa Gelabert
Educadores 2016/17 Catalina Ginard Esteva i Antònia Huguet

Benefactors i patrocinadors 2015
Obra Social “la Caixa” - Thomas & Angelika Matzen Stiftung - Plácido Arango Gianfranco D’Amato - Prince Pierre d’Arenberg - Henry Buhl - Bernard Duc - Miguel
Fluxà - Lorenzo Fluxà - Peter & Signe Groos - Jan van Haeften - Herbert & Joan Kahn
- Galerie Kewenig - Lark Insurance Co. Ltd - Jean-Pierre Lopez - José María López de
Letona - Claus Lowe - Claude Perdriel - Rolf Sachs - Kendall & Corina Stevens - Juan &
Núria Sanahuja - Pedro Serra - Penn Sicre - Louise Eliasof & James Sollins - Helmut &
Dana Swarovski - René & Marion Theler - I altres que han volgut restar a l’anonimat.
www.fundacionjakober.org/educació
Facebook: Museu Sa Bassa Blanca
Twitter: @MuseuSBB
#msbb_educació

