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L’IVAM arrenca la programació per 
al curs 2022-2023 amb una bateria 
de propostes noves i d’altres que 
es consoliden i s’enriqueixen, en un 
continu laboratori d’aprenentatge  
en expansió.

La programació del curs que ve inclou 
activitats presencials o en línia, però 
també de format mixt, abastant públics 
i contextos diversos, tot això en el marc 
de cinc grans línies o àrees d’acció 
educativa del museu.

L’IVAM EN VIU 
Projectes de mediació cultural i educativa  
inspirats en les exposicions i la col·lecció de l’IVAM, 
amb format presencial

L’IVAM AL TERRITORI 
Projectes artístics d’immersió de llarg a llarg  
del territori valencià

L’IVAM ÉS BARRI 
Projectes dissenyats i implementats en 
col·laboració amb centres educatius de l’entorn 
proper a l’IVAM

MESTRES AL MUSEU 
Accions formatives i d’acompanyament 
dissenyades específicament per al professorat

L’IVAM NO ÉS ENLLOC 
Banc digital de recursos educatius atemporals 
descarregables, accessibles prèvia sol·licitud
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+ Info i reserves 
(a partir de setembre) a: 

www.ivam.es/educacio

En aquest dossier trobaràs informació  
i dades pràctiques de les activitats  
que proposem per al nou curs.

A més, vos convidem a la vostra 
presentació el 8 de setembre,  
a les 11 hores, a l’IVAM Centre  
Julio González

T’hi esperem!

http://www.ivam.es/educacio


2022 2023
SET OCT NOV DEC GENER FEBR MARÇ ABRIL MAIG JUNY

EDUCACIÓ 
INFANTIL 
I 1r CICLE 
PRIMÀRIA

SENTIM MUSEU

CONFLUÈNCIES

PLEGATS

EL RUM-RUM SERÀ MEMORABLE

MOGUDA!

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA

RETALLS I REFUGIS

CONFLUÈNCIES

EL RUM-RUM SERÀ MEMORABLE

EL MUSEU DEL NO

A PROP

MOGUDA!

L’EXTRAORDINARI! QUI VIU ACÍ?

BALLEM AMB JULIO!

COM NAIXEN ELS OBJECTES?

L’IVAM EN GRUP

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA  
I BATXILLER

DES DEL ZERO

EL MUSEU DEL NO

A PROP

MOGUDA!

PUMP THE BEAT

BALLEM AMB JULIO!

ALS MARGES

COM NAIXEN ELS OBJECTES?

COSSOS EN 
(IN)ACCIÓ

L’IVAM EN GRUP

ADULTS / 
SÈNIORS

ELS GRANS DE L’IVAM

MOGUDA!

L’IVAM EN GRUP

PROFESSORAT D’ACÍ ALLÀ, D’ALLÀ ACÍ

MÉS MOGUDA!

VI JORNADES 
CEFIRE / AVPD 
/ IVAM
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L’IVAM EN VIU presenta els projectes de 
mediació cultural dissenyats a partir de les 
exposicions del museu, així com de la col·lecció 
de l’IVAM. Totes les propostes tenen format 
presencial i estan dissenyades per a públics i 
nivells educatius diversos.

Les accions de mediació educativa de la 
programació expositiva de l’IVAM són 
una aposta del museu per crear xarxes 
interdisciplinàries entre els equips de mediació 
i/o els col·lectius artístics i personal professional 
de l’educació formal, entre d’altres.

PROJECTES

EDUCACIÓ 
INFANTIL  
I 1r CICLE 
PRIMÀRIA

SENTIM  
MUSEU

19 OCTUBRE 2022 - 
24 MAIG 2023

p. 6

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA RETALLS  

I REFUGIS

7 OCTUBRE -  
5 DESEMBRE  
2022

p. 7

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA  
I BATXILLER

DES DEL  
ZERO 

20 OCTUBRE -  
16 DESEMBRE 
2022

p. 8

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA  
I SECUNDÀRIA

EL MUSEU  
DEL NO

20 GENER -  
26 MAIG  
2023

p. 9

SÈNIOR ELS GRANS  
DE L’IVAM

27 SETEMBRE -  
20 DESEMBRE 
2022

p. 10

GRUPS 
EDUCATIUS I 
CULTURALS 

L’IVAM  
EN GRUP

IVAM CENTRE 
JULIO GONZÁLEZ 
5 OCTUBRE 2022 -
30 JULIOL 2023

p. 11

IVAM ALCOI
13 OCTUBRE 2022 - 
30 JUNY 2023

L’IVAM EN VIU

IVAM — EDUCACIÓ
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SENTIM MUSEU
Passejades i descobriments  
per un museu molt viu
L’IVAM continua la seua oferta educativa per a tots els cicles 
d’Educació Infantil a través del joc, l’experiència i el descobriment. 
Proposem passejades acompanyades per diversos espais del 
museu per a aprendre a veure, escoltar i comentar. En definitiva, 
per sentir el museu des de la consciència. Sentim museu és una 
oportunitat per a apreciar les obres d’art des dels ritmes i els 
llenguatges de la primera infància a partir de la percepció i els cinc 
sentits com a motors de l’aprenentatge.

EXPOSICIÓ

Espais i/o exposicions obertes 
segons el moment de la visita

ADREÇAT A

Educació Infantil  
i 1r cicle d’Educació Primària

HORARI

Dimecres a les 10h i a les 11h

IDIOMA

Valencià o castellà

DATES

2022
19 i 26 octubre
2, 9, 16, 23 i 30 novembre

2023
11, 18 i 25 gener
1, 8, 15 i 22 febrer
1, 8, 22 i 29 març
5 i 26 abril
3, 10, 17 i 24 maig

DISSENY I MEDIACIÓ

Massa Salvatge

AFORAMENT

Grup aula per sessió
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FOTO 02

RETALLS I REFUGIS
Un manifest tèxtil a partir de l’obra  
de Teresa Lanceta
Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert és una exposició coproduïda 
entre el MACBA i l’IVAM que recorre la trajectòria de l’artista des de 
la dècada de 1970 fins a l’actualitat, i inclou una àmplia selecció dels 
seus tapissos, llenços, pintures, dibuixos, escrits i vídeos. 

Durant el recorregut per l’exposició revisarem en grup nostre 
concepte de col·lectivitat i autoria, art i artesania, narrativitat de la 
història, els límits entre la performativitat i la matèria, i la importància 
de l’oralitat i la biografia. Tot això des d’una perspectiva feminista i 
ecologista, eminentment crítica.*

EXPOSICIÓ

Teresa Lanceta. Teixir com 
a codi obert (6 d’octubre del 
2022 – 12 de febrer del 2023), 
comissariada per Nuria Enguita 
i Laura Vallés

ADREÇAT A

Educació Primària  
i Educació Especial

IDIOMA

Valencià o castellà

HORARI

Divendres a les 10h  
(dues sessions simultànies)

DATES

2022
7, 14, 21 i 28 octubre
4, 11, 18 i 25 novembre
2, 9 i 16 desembre

MEDIACIÓ

Mar Bonet, equip de mediació 
de l’IVAM 

AFORAMENT

Grup aula per sessió

Teresa Lanceta. Teixir com a codi obert (MACBA)

* Nota: per a la part pràctica del taller 
cada alumna/e ha de portar una peça 
tèxtil inservible (mínim 20x20cm)
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DES DEL ZERO
Narracions i perspectives artístiques  
de l’Europa de postguerra 
ZERO i les avantguardes de postguerra a Europa és un viatge per la utopia 
d’aquells artistes que, una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, es van reunir 
al voltant de la revista Zero per a plantejar nous reptes conceptuals, materials i 
formals a l’hora de crear. O, cosa que és el mateix, demanaven començar «des 
de zero» després dels horrors materials i morals ocorreguts en la contesa bèl·lica. 
Des d’una actitud de rebuig als valors plàstics defensats per la generació anterior, 
s’oposen a la condició elitista i excepcional de la figura de l’artista per a promulgar 
un art accessible i una consideració del creador com un membre més de la societat.

Durant la visita a l’activitat, l’alumnat participarà en una revisió crítica de la 
producció artística contemporània connectant-la amb la situació sociosanitària 
actual des del posicionament conscient, la performance i l’humor. Tot això a partir 
de les obres clau de l’exposició.

EXPOSICIÓ

ZERO i les avantguardes  
de postguerra a Europa  
(29 de setembre del 2022 
- 12 de febrer del 2023), 
comissariada per  
Bartomeu Marí

ADREÇAT A

Educació Secundària, Batxiller  
i altres col·lectius

HORARI

Dijous a les 10:15h i a les 11:30h

IDIOMA

Valencià o castellà

DATES

2022
20 i 27 octubre
3, 10, 17 i 24 novembre
1 i 15 desembre

MEDIACIÓ

Darío Cobacho, equip de 
mediació de l’IVAM

AFORAMENT

Grup aula per sessió

Christian Megert. Untitled (Object of broken pieces), 1962
The Mayor Gallery. © Christian Megert, VEGAP, València, 2022
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EL MUSEU DEL NO
Desafiaments i pulsions al cub blanc
A partir del procés de reflexió i treball generat des del projecte 
Inventari. Poliglotia (Pensar en comú el museu), que va 
cristal·litzar en l’acció Els clevills del No, convidem l’alumnat 
d’Educació Primària i Secundària a continuar pensant en comú 
els museus, el museu, el nostre museu. Recorrent alguns dels 
espais de l’IVAM, revisarem conceptes apresos sobre els centres 
d’art contemporanis i sobre les seues obres, desempolvorem 
vells clixés i participarem en una desimbolta acció work in 
progress amb la qual reflexionar sobre els límits i les fronteres 
que el museu imposa, conscientment i inconscientment, a qui 
traspassen (o no) les seues portes.

EXPOSICIÓ

Espais i/o exposicions 
obertes segons el moment 
de la visita i altres llocs  
del museu

ADREÇAT A

Educació Primària  
i Educació Secundària

HORARI

A les 10h  
(dues sessions simultànies)

IDIOMA

Valencià o castellà

DATES

2023 
20 i 26 gener
3, 9, 17 i 23 febrer
3, 9, 24 i 30 març
21 i 27 abril
4, 12, 18 i 26 maig

MEDIACIÓ

Óscar Blanco i Gema Gil, 
participants d’Inventari. 
Poliglotia (Pensar en comú 
el museu)

AFORAMENT

Grup aula per sessió
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ELS GRANS DE L’IVAM 
Grup de visites i aprenentatges a través  
de les exposicions de l’IVAM
Els grans de l’IVAM pretén conformar un grup estable de visitants 
sènior (majors de 55 anys) interessats a ampliar coneixements 
sobre història de l’art contemporani, creació artística i museus, 
amb l’objectiu de continuar creixent i compartint experiències i 
sabers propis. L’objectiu principal del projecte és fer del museu un 
lloc on compartir experiències i adquirir-ne de noves. En un exercici 
d’escolta i contemplació, transmissió i qüestionament constants, 
la programació expositiva de l’IVAM i el mateix espai del museu es 
convertiran en el detonant de vivències i formacions mútues durant 
tot el projecte gràcies a un acompanyament de l’equip de mediació 
del museu.

EXPOSICIÓ

Durant el projecte es faran 
visites a les exposicions 
 vigents de l’IVAM Centre  
Julio González, IVAM Alcoi  
i IVAM al territori

ADREÇAT A

Públic sènior  
(majors de 55 anys)

HORARI

Dimarts de 10h a 12h

DATES

2022
27 de setembre
4, 18 i 25 d’octubre
8, 15, 22 i 29 de novembre
13 i 20 de desembre

INSCRIPCIONS

Per a formar part del grup  
cal enviar una carta a 
educacio@ivam.es  
explicant les motivacions 
per aformar-ne part

MEDIACIÓ

Joaquín Artime, equip de 
mediació de l’IVAM

AFORAMENT

23 persones (grup tancat)

mailto:educacio@ivam.es
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L’IVAM EN GRUP
Visites i recorreguts educatius per  
a grups per les exposicions de l’IVAM 
Centre Julio González i de l’IVAM Alcoi
Dins la línia L’IVAM EN VIU, i amb la voluntat de reforçar la 
presència dels grups educatius en diàleg amb la programació 
expositiva de l’IVAM, oferim recorreguts dinamitzats que es 
plantegen des de l’aprenentatge i el raonament crític per les 
diferents mostres de l’IVAM Centre Julio González i l’IVAM Alcoi.

ADREÇAT A

Grups educatius de tots els 
nivells, grups culturals i altres 
col·lectius

DURADA

45 min.

IDIOMA

Valencià o castellà

MEDIACIÓ

Culturama S. L. a l’IVAM 
Centre Julio González, i l’equip 
de mediació del museu a 
l’IVAM Alcoi

AFORAMENT

Grup aula per sessió

DATES  I HORARIS 2022 (CONSULTAR 2023)

IVAM Centre Julio González

Dimarts a les 10:30 h i a les 11:30 h:
18 i 25 octubre; 8, 15, 22 i 29 novembre;
13 desembre

Dimecres a les 17h:
19 i 26 octubre; 2, 9, 16, 23 i 30 novembre;
7 i 14 desembre

Dijous a les 10:30 h i a les 11:30 h:
13, 20 i 27 octubre; 3, 10, 17 i 24 novembre;
15 desembre

IVAM Alcoi

Des del 5 d’octubre 
del 2022, de 
dimecres a 
divendres, en 
horari d’obertura 
del museu, a 
educacio@ivam.es

VISITES LLIURES (GRUPS)

Per a visites per lliure de grups a l’IVAM Centre Julio González es 
requereix reserva. A l’IVAM Alcoi no es requereix reserva.

mailto:educacio@ivam.es
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L’IVAM AL TERRITORI és la línia d’acció  
de l’IVAM que dialoga amb el territori. Una de 
les seues accions clau és el treball conjunt i la 
complicitat amb els centres educatius de totes les 
comarques de la Comunitat Valenciana. Aquest 
any, a El rum-rum serà memorable —destinat a 
col·legis rurals agrupats— i a A prop. Trobades 
d’art i acompanyament per a una escola en 
transformació —orientat a centres singulars—, se 
sumen les mediacions del projecte Confluències.

PROJECTES

COL·LEGIS 
RURALS 
AGRUPATS

CONFLUÈNCIES SETEMBRE – 
DESEMBRE 
2022

p. 13

CENTRES 
SINGULARS A PROP SETEMBRE  

2022 -  
JUNY 2023

p. 14

COL·LEGIS 
RURALS 
AGRUPATS

EL RUM-RUM  
SERÀ 
MEMORABLE

GENER - JUNY 
2023

p. 15

L’IVAM  
AL TERRITORI

IVAM — EDUCACIÓ
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CONFLUÈNCIES
Mediacions d’art i diàleg contemporani  
al territori rural
El punt de partida del projecte de mediació artística són les 
obres generades pels artistes de Confluències, un projecte 
d’intervencions i mediacions artístiques als pobles de la 
Ruta 99 de la Comunitat Valenciana. Partint d’algunes de les 
intervencions artístiques del projecte Confluències, l’IVAM 
acostarà les lògiques pròpies de la creació contemporània a 
una selecció de petites localitats del territori valencià. Durant 
el primer trimestre del curs, els artistes Sandra Mar i Carlos 
Izquierdo donaran a conèixer el seu procés creatiu a l’alumnat 
del centre participant i abordaran la seua obra des de diverses 
accions de mediació, acompanyats pel museu.

ADREÇAT A

Centres Rurals Agrupats 
(Castelló)

DATES

Primer trimestre  
curs 2022-2023

COORDINACIÓ

Eva Bravo

MEDIACIÓ

Elena Sanmartín

IVAM Confluències. Fotografia Miguel Lorenzo.
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A PROP
Trobades d’art i comboi per a una escola 
en transformació
Sensible a la urgència contemporània de repensar l’equilibri entre 
naturalesa, producció cultural i sostenibilitat, A prop proposa una 
experiència de recerca de les llavors que viuen als nostres entorns 
quotidians. Comença amb una observació directa fins a arribar 
a una observació de caràcter metafòric, que ens concerneix 
de manera íntima, mitjançant un enfocament artístic. Prenent 
com a referència la vida, les cures, l’ecologia, els processos, 
la responsabilitat compartida i la transformació, es desplega 
una experiència de treball que posa veu a les migracions i a les 
genealogies individuals i col·lectives de l’alumnat.

ADREÇAT A

Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Secundària 
seleccionats a convocatòria  
per la Direcció General 
d’Inclusió Educativa  
(setembre 2022)

DATES

Curs escolar 2022-2023

DISSENY I MEDIACIÓ

ideadestroyingmuros

INFORMACIÓ

www.ivam.es/es/a-prop/ 

https://www.ivam.es/es/a-prop/ 
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EL RUM-RUM SERÀ 
MEMORABLE
Quin rumor ens arriba del museu? Podem crear 
un rum-rum que arribe fins al museu?
El rum-rum serà memorable pretén activar un procés pedagògic crític 
que facilite el coneixement i l’aproximació a l’IVAM, entès com a museu 
d’art contemporani, que tant és un lloc condicionat per a la conservació 
d’obres d’art (per a la memòria), com un lloc consolidat de construcció 
social (d’activació del coneixement per a rellegir l’actualitat). Aquesta 
activació genera una tensió entre la importància dels «grans relats», 
continguts a les obres que conserva el museu, i de les «xicotetes 
històries», que conformen les vides del nostre entorn quotidià en 
contextos aparentment allunyats de la centralitat cultural. El projecte 
activa reflexions i accions a partir de materials sonors i físics, i s’articula 
mitjançant la creació d’una nova efemèride al poble d’acollida.

ADREÇAT A

Educació Infantil, Educació 
Primària de Centres Rurals 
Agrupats d’Alacant i València

DATES

Gener a juny de 2023

DISSENY I MEDIACIÓ

Massa Salvatge

INFORMACIÓ

www.ivam.es/territori-arxiu/

https://www.ivam.es/territori-arxiu/
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Amb L’IVAM ÉS BARRI el museu desenvolupa 
projectes educatius dissenyats específicament per 
a alguns dels centres propers al seu context urbà 
immediat, a partir de converses mantingudes amb 
la comunitat educativa.

Aquests projectes tenen un caràcter elàstic  
i expansiu, per tal d’arribar, de mica en mica,  
al nombre més gran de centres de la ciutat.

PROJECTES

JOVES PUMP THE BEAT 26 
OCTUBRE 
2022 -  
29 ABRIL 
2023

p. 17

INFÀNCIA L’EXTRAORDINARI! 
QUI VIU ACÍ?

20 
OCTUBRE 
2022 - 
18 MAIG 
2023

p. 18

CENTRES 
EDUCATIUS 
MULTINIVELL

MOGUDA! OCTUBRE 
2022 - 
MAIG 2023

p. 19

L’IVAM  
ÉS BARRI

IVAM — EDUCACIÓ
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COL·LABORA

PUMP THE BEAT
Un projecte de dansa i moviment per a joves de 14 a 17 
L’extraordinari! Una proposta d’oci artístic expandit es fa major i, en la seua tercera edició, obri 
les portes del museu a joves d’entre 14 i 17 anys.

El projecte Pump the beat gira entorn de la creació contemporània lligada al moviment i la 
dansa. Desenvoluparem trobades per a afavorir l’acostament a les diferents tendències, generant 
espais per al diàleg entre les exposicions de l’IVAM i els cossos. A través de diferents pràctiques 
i estils de danses urbanes ens endinsarem en un univers d’experimentació i investigació. 
Comptarem amb convidats especials internacionals referents de la dansa urbana en format de 
workshop que aportaran altres mirades i trajectòries a l’equip mutant. El projecte reunirà un grup 
de participants estable i s’estendrà, en horari d’oci creatiu, durant tot el curs escolar.

DIRIGIT A

Joves de 14 a 17 anys amb 
ganes d’aprendre sobre 
diverses danses urbanes i 
fer treball amb el cos. No es 
requereixen coneixements 
previs.

DINAMITZA 

Club Mutante

DATES 

2022  
26 d’octubre; 
9, 23 i 30 de novembre; 
14 de desembre 

2023  
11 i 25 de gener; 
8 i 22 de febrer; 
8 i 22 de març; 
5, 19, 26 i 29 d’abril

HORARI

Dimecres de 17:30h a 19h

AFORAMENT

De 14 a 17 joves (grup tancat)
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L’EXTRAORDINARI!  
QUI VIU ACÍ?
Una proposta d’oci artístic expandit
L’extraordinari! és una iniciativa que posa el focus a les famílies 
que habiten al nucli urbà on s’ubica el museu i proposa un projecte 
de procés creatiu que trenca la concepció clàssica d’activitat 
extraescolar. Amb L’extraordinari! l’IVAM obre els seus espais i els 
seus horaris a la infància, un públic que mereix habitar el museu des 
de les seues necessitats i els ritmes.

ADREÇAT A

De 6 a 10 anys

HORARI

Dijous a les 17:30h

DATES SUBJECTE A MODIFICACIONS

2022
20, 27 octubre;
3, 10, 17 i 24 novembre;
1 i 15 desembre

2023
12, 19 i 26 gener;
2, 9, 16 i 23 febrer;
2, 9, 23 i 30 març;
20 i 27 abril;
4, 11 i 18 maig

DISSENY I MEDIACIÓ

Colectivo Viridian

AFORAMENT

18 xiquetes i xiquets  
(grup tancat)

COL·LABORA
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MOGUDA!
La biblioteca escolar itinerant de l’IVAM  
al barri 
Moguda! és un dispositiu mòbil que consisteix en una petita 
biblioteca itinerant escolar de caràcter artístic i que es relaciona 
amb alguns dels centres educatius pròxims al museu.

Amb Moguda! l’IVAM posa a disposició de l’alumnat un recurs útil 
i singular que expandeix les relacions de la institució amb el teixit 
pròxim. Atès que el projecte és fruit de les necessitats territorials 
del barri del Carme, Moguda! s’articula a partir de la col·laboració 
amb agents de proximitat i col·laboracions horitzontals.

ADREÇAT A

Educació Preescolar,
Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Especial,
Educació Secundària,
Formació de persones adultes

DATES

Curs escolar 2022-2023

CENTRES PARTICIPANTS

L’Escoleta del Carme
CEIP Santa Teresa
CEIP Cervantes
IES Barri del Carme
UP Ciutat Vella
CRIS Velluters
CRIS Sant Pau
EPA Vicent Ventura

COORDINACIÓ TÈCNICA

María Díaz Tebar

COL·LABORA
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MESTRES AL MUSEU és un pont traçat entre 
institució museística i la institució escolar que es fa 
possible mitjançant accions formatives i projectes 
desenvolupats expressament per i juntament 
amb la comunitat docent. Des de col·laboracions 
específiques fins a tallers participatius, aquesta 
línia d’acció sorgeix pensant en les necessitats del 
professorat de tots els nivells educatius.

PROJECTES

PROFESSORAT 
D’EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA  
I BATXILLER

D’ACÍ ALLÀ, 
D’ALLÀ ACÍ 

25 SETEMBRE 
- 11 DESEMBRE 
2022

p. 21

PROFESSORAT 
I ALTRES 
PROFESSIONALS

+ MOGUDA! SETEMBRE
2022 -  
JULIOL 2023

p. 22

PROFESSORAT, 
EDUCADORS 
I MEDIADORS 
CULTURALS

VI JORNADAS 
CEFIRE /  
AVPD / IVAM

MAIG 2023 p. 23

MESTRES  
AL MUSEU

IVAM — EDUCACIÓ
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D’ACÍ ALLÀ, D’ALLÀ ACÍ
Grup de reflexió i creació docent
D’ací allà, d’allà ací és una proposta d’intercanvi de coneixement i 
experiències entre l’equip del Programa d’Art i Context i professorat 
de diferents disciplines d’Educació Secundària i Batxiller.

Partint del procés de treball de les artistes participants al Programa, 
es planteja una sèrie de sessions formatives per a professorat durant 
el primer trimestre del curs 2022-2023, que derivaran en el disseny 
d’una bateria de recursos artístics per a treballar de forma autònoma 
a les aules de secundària i batxiller. 

Els recursos es definiran al llarg de les sessions amb els docents i 
es recolliran en una publicació col·lectiva que podrà formar part de 
l’exposició final del Programa d’Art i Context.

ADREÇAT A

Docents inquiets (Educació 
Secundària i Batxiller)

HORARI

Dilluns de 17h a 19h

DATES

2022
19 setembre, 17 octubre, 
21 novembre i 19 desembre

COORDINACIÓ

Elena Sanmartín

AFORAMENT

5 docents

INSCRIPCIÓ

Enviar carta de motivació a 
educacio@ivam.es

http://educacio@ivam.es
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+ MOGUDA!
Bateria de recursos artístics per al professorat  
a la biblioteca de l’IVAM
Moguda!, la biblioteca escolar de caràcter artístic de l’IVAM al barri 
del Carme, amplia el seu abast i espais amb aquesta iniciativa de 
fons docent permanent. Una selecció acurada d’exemplars presents 
a la biblioteca del centre, juntament amb la incorporació de nous 
títols pel que fa a l’ensenyament a través de les arts es posa al servei 
del professorat, que estarà sempre disponible per al vostre préstec 
i consulta. Aquesta branca del projecte Moguda! és fruit de la 
col·laboració entre el Departament d’Educació i de la Biblioteca i Centre 
de Documentació de l’IVAM. A més, durant el segon trimestre del curs 
2022-2023, +Moguda! activarà els seus fons participant en la formació 
per al professorat del CEFIRE Artístic Expressiu de València.

ADREÇAT A

Professorat de nivells educatius 
diversos i professionals 
interessats en l’educació i la 
mediació artística i educativa

LLOC

Biblioteca-Centre de 
Documentació de l’IVAM 
Centre Julio González

HORARI

Durant l’horari d’obertura  
de la biblioteca

INSCRIPCIÓN

Activació CEFIRE València  
Consultar a educacio@ivam.es 
i al servei de formació  
al professorat-CEFIRE  
cefire.edu.gva.es

COORDINACIÓ TÈCNICA

María Díaz Tebar

COL·LABORA

mailto:educacio@ivam.es
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VI JORNADES D’INTERCANVI 
D’EXPERIÈNCIES D’EDUCACIÓ PLÀSTICA 
VISUAL I AUDIOVISUAL
Trobada anual de professionals d’educació
Aquesta proposta formativa està desenvolupada pel CEFIRE específic d’àmbit artístic-
expressiu, l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix i l’IVAM. En la seua funció 
com a institut, l’IVAM s’implica en la voluntat comuna d’obrir l’espai del museu al debat, 
participació i propostes d’investigació de creació artística desenvolupades en l’àmbit de 
l’educació formal. En aquesta nova sessió de formació de professorat, les i els ponents 
conformaran una taula de treball col·laboratiu i comptaran amb la intervenció de diversos 
equips de mediació educativa que han col·laborat amb l’IVAM al llarg del curs 2022-
2023. Tot això amb l’objectiu de generar noves eines que possibiliten la incorporació del 
pensament creatiu i col·laboratiu en l’àmbit formal, i així poder compartir-lo.

ADREÇAT A

Professorat dependent de la 
Generalitat Valenciana i altres 
professionals de l’educació  
i la mediació

PROGRAMA, DATES  
I HORARI

A consultar durant el primer 
trimestre de 2023 a  
www.ivam/educacio

AFORAMENT

100 places per a professorat 
dependent de GVA  
(www.portal.edu.gva.es) i 30 
places per a altres professionals 
(educacio@ivam.es) 

CERTIFICACIÓ

Certificació de participació 
expedida pel CEFIRE per al 
professorat dependent de 
GVA i per l’IVAM Centre Julio 
González per a la resta dels 
participants.

COORGANITZA

mailto:educacio@ivam.es
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Sota diversos formats com el suport audiovisual, 
el dossier amb propostes d’aula o els kits de 
materials fungibles enviats als centres, l’IVAM 
posa a l’abast del professorat algunes de les 
mediacions educatives realitzades a partir 
de les seues principals exposicions. L’IVAM 
NO ÉS ENLLOC és un banc de recursos 
educatius atemporal i d’accés gratuït que es pot 
descarregar o adquirir prèvia sol·licitud  
al departament.

PROJECTES

EDUCACIÓ INFANTIL  
I PRIMÀRIA PLEGATS p. 25

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, 
SECUNDÀRIA I ESPECIAL BALLEM 

AMB JULIO!
p. 26

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
I SECUNDÀRIA COM NAIXEN  

ELS OBJECTES?
p. 27

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA ALS MARGES p. 28

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA COSSOS EN  
(IN)ACCIÓ!

p. 29

L’IVAM  
NO ÉS ENLLOC

IVAM — EDUCACIÓ
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PLEGATS
Una papiroflexió animal
Milimbo utilitza de forma habitual el cartró per a fer els seus 
joguets, i passen molt de temps experimentant amb aquest 
material per a imaginar noves formes i inventar-ne uns altres usos. 

Tot i això, també aprenen dels jocs i dels seus usos compartint 
aquestes experiències amb altres persones i, per aquest motiu, ens 
volen proposar aquesta activitat. Plegats consisteix a utilitzar el 
gest mínim de plegar el paper per a donar-li vida i crear tota mena 
de formes i personatges. Hem d’intentar que la nostra creació puga 
néixer plegant i tallant del mateix paper, sense necessitat de grans 
artificis, doblegant el mínim possible. Amb els mínims recursos 
aconseguirem moltes maneres de plegar, inserir, fixar, etc.

ADREÇAT A

Tots els públics

DISSENY

Milimbo

INFORMACIÓ

Descàrrega a la web de l’IVAM
www.ivam.es

MATERIALS

Impressora, paper, tisores, 
elements per a decorar i pintar

https://www.ivam.es/es/educacion/plegats/
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BALLEM AMB JULIO!
Dansa contemporània a les aules  
a partir de l’obra de Julio González
Ballem amb Julio! és una proposta que basteix ponts 
entre la pràctica escultòrica de Julio González i la dansa 
contemporània, establint dinàmiques en què el cos i l’escultura 
s’interconnecten a través de la coreografia. És una proposta 
dissenyada per Néstor García, que inclou la música electrònica 
creada específicament per DJ Biano. Ballem amb Julio! és un 
recurs educatiu format per un dossier per al professorat amb 
nombroses referències i propostes. Així mateix, compta amb un 
suport audiovisual on s’il·lustren exercicis escènics i corporals 
amb els quals el professorat trobarà diverses vies per a aplicar la 
dansa contemporània a l’aula, de manera autònoma i expansiva.

ADREÇAT A

Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Especial, 
Educació Secundària

IDIOMA

Valencià i castellà

COREOGRAFIA

Néstor García

MÚSICA

DJ Biano

SOL·LICITUDS

educacio@ivam.es

RECOMANACIÓ

Tot i que no és obligatori,  
es recomana visitar l’obra de 
Julio González a l’IVAM

mailto:educacio@ivam.es
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COM NAIXEN  
ELS OBJECTES?
Propostes d’acció educativa a partir de 
l’exposició Disseny valencià (2009-2019): 
productes per a un món global
Com naixen els objectes? és un projecte de mediació educativa 
multinivell que permet traslladar entorns d’aprenentatge immediats, 
com l’espai-classe, les dinamitzacions presencials de l’exposició 
Disseny valencià (2009-2019): productes per a un món global, que 
va tindre lloc a l’IVAM Alcoi del 18 de setembre del 2020 al 18 d’abril 
del 2021. El dossier per a professorat està compost per iniciatives 
d’aula, propostes reflexives i activitats diverses per a explorar i 
aprendre què és el disseny de producte. El material inclou recursos 
audiovisuals i lúdics, sense descuidar la fonamentació pedagògica 
del projecte original i l’essència conceptual i temàtica de l’exposició.

ADREÇAT A

A tots els nivells educatius i 
grups amb diversitat funcional

IDIOMA

Valencià i castellà

DISSENY

María de los Llanos Iborra 
Candela, equip de mediació  
de l’IVAM Alcoi

SOL·LICITUDS

educacio@ivam.es

Detall de "Funny farm". Isidro Ferrer

mailto:educacio@ivam.es
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ALS MARGES
Activacions digitals de l’exposició  
DES/ORDRE MORAL. Art i sexualitat  
a l’Europa d’entreguerres
Als marges és una proposta de mediació artística per a 
desenvolupar a les aules a partir dels continguts i conceptes 
presentats a l’exposició Des/Ordre moral. Art i sexualitat a l’Europa 
d’entreguerres (22 d’octubre del 2020 – 21 de març del 2021). 
Aquesta mostra, presentada a l’IVAM Centre Julio González, 
abordava els conflictes i les tensions socials derivades dels canvis 
produïts en la sexualitat durant el període d’entreguerres a Europa 
(1918-1933). El material adquireix forma de web i proposa una sèrie 
de dinàmiques performatives i dialògiques a través d’una selecció 
obres de la mostra.

ADREÇAT A

Educació Secundària, 
Batxillerat, altres col·lectius

IDIOMA

Valencià i castellà

DISSENY

Culturama S. L.

SOL·LICITUDS

educacio@ivam.es

mailto:educacio@ivam.es
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COSSOS EN (IN)ACCIÓ!
Propostes en xarxes socials a partir de 
Temps convulsos. Històries i microhistòries 
a la col·lecció de l’IVAM
La readaptació en línia durant el confinament (març 2020) del 
projecte Cossos en acció! que es realitzava a l’exposició Temps 
convulsos. Històries i microhistòries a la col·lecció de l’IVAM 
proposa, en el seu format virtual, accions artístiques en dues 
direccions: en primer lloc, com a dossier formatiu per a professorat, 
documentant temàtiques com el gènere i la identitat; en segon lloc, 
actua com a reptes d’acció creativa per a joves a les xarxes socials 
de l’IVAM. L’espai educatiu traspassa les parets del museu i de 
les aules per accionar-se en un espai virtual al qual tothom hi pot 
accedir des de qualsevol lloc.

ADREÇAT A

Professorat d’Educació 
Secundària i Batxiller,  
i joves entre 14 i 18 anys

DISSENY I READAPTACIÓ

Culturama S. L.

INFORMACIÓ

Descàrrega a la web de l’IVAM
www.ivam.es

MATERIALS

Telèfon intel·ligent,  
xarxes socials  
i Spotify (opcional)

https://www.ivam.es/es/actividades/cossos-en-inaccio/


www.ivam.es/educacio

educacio@ivam.es
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