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Benvolguda professora, Benvolgut professor,

Ens posem en contacte amb tu per convidar-te a participar amb el teu alumnat en els tallers didàctics i visites 
guiades que hem preparat per a aquest curs a l’IVAM. A partir  d’algunes de les exposicions del museu tindrem 
l'oportunitat de gaudir, conversar, compartir i experimentar amb l'art contemporani com a punt de partida.

Cadascuna de les activitats proposades està dissenyada de manera específica per adequar-se conceptual i 
metodològicament a les necessitats de tots els nivells educatius als quals s'adreça.

Durant curs 2019-20 contareu amb les següents opcions:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Experimentem amb Dubuffet! 

(Del 22 octubre 2019 al 31 gener de 2020)*

Aquest taller educatiu pretén apropar els llenguatges de creació 
artística de l’artista francès, indagant en el seu univers singular i 
en l’origen de l'art brut. Durant l'activitat, composta per una visita 
a l'exposició Jean Dubuffet. Un bàrbar a Europa i per un posterior 
taller creatiu, plantejarem una reflexió crítica sobre la importància 
de la identitat, l'expressió personal, els límits de la bellesa i de la 
creació, l'alteritat i la diversitat.

Horari: Dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 10.00 h. i 12.00 h.
Durada:  Aprox. 90 minuts
Dirigit a:  Educació Primària i als grups de diversitat funcional
Aforament màxim:  30 persones
Inscripcions: www.entradas.ivam.es 

* A partir de febrer es treballarà sobre una altra exposició. 
Consulteu a didactica@ivam.es per a més informació.

Jean Dubuffet, Trinidad-Campos Elíseos 
(sèrie “París Circo”) 25-26 de març de 
1961. Oli sobre tela, 115,8 x 89,7cm. 

Fondation Gandur pour l’Art, Ginebra 
© Fondation Gandur pour l’Art, 

Ginebra. Fotògraf: Sandra Pointet 
© VEGAP, València 2019.



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA / BATXILLER / ALTRES

Cossos en acció! 

(Del 29 octubre 2019 al 8 abril 2020)

La proposta de taller centrarà el seu àmbit d'acció en l'exposició Temps convulsos. Històries i microhistòries 
en la Col·lecció de l'IVAM. Partint d'una visita desenvolupada íntegrament en sala expositiva, posarem en joc 
un seguit d'accions i dinàmiques educatives de caràcter crític i reflexives que dialoguen amb una selecció 
de peces de la col·lecció de l'IVAM presents a la mostra, per tal de fomentar el pensament crític en les /els 
assistents, tant de manera individual com grupal. Cossos en acció! vol ser un punt de partida per qüestionar 
i posar en escac, amb els més joves, l'actual cultura de l'autoimatge (retrat, selfie,...) a través d'una reflexió 
crítica compartida, fent ús de llenguatges propis del nostre present.

Horari: Dimarts, dimecres, dijous i divendres a les 10.00 h. i 12.00 h.
Durada: Aprox. 90 minuts
Dirigit a: Educació Secundària, Batxiller, Cicles de Formació Professional, etc.
Aforament màxim: 30 persones
Inscripcions: www.entradas.ivam.es 

Gillian Wearing
Rock’n’Roll 70, 2015
Procés cromogènic (C-type prints). Ed. 2/6, 130,5 x 191,2 cm

Rock’n’Roll 70 Wallpaper, 2015-2016
Paper pintat, 555 x 928 cm segons muntatge en sala
Donació de l’artista



EDUCACIÓ INFANTIL

L'IVAM compleix anys! 

(del 15 octubre al 19 desembre 2019)

Amb aquesta activitat celebrem el 30 aniversari de l'IVAM a través d'un recorregut pels seus espais en què 
les xiquetes i xiquets podran generar la seua pròpia experiència activa. De manera participativa i, sempre 
partint de les nocions de joc i curiositat, exploraran el museu amb els seus sentits i el moviment del seu cos. 
Parlar, caminar, manipular, observar, escoltar, jugar i cantar seran les premisses per poder descobrir aquest 
espai i els objectes i persones que l'habiten.

Horari: Dimarts i dijous a les 10.00 i 11.15 h.
Durada: Aprox. 1 hora
Dirigit a: 2n cicle d’Educació Infantil
Aforament màxim: 30 persones
Inscripcions: www.entradas.ivam.es 



EDUCACIÓ PRIMÀRIA / SECUNDÀRIA / BATXILLERAT I ALTRES

Recorreguts dinamitzats per a centres educatius

Paral·lelament a l'oferta de tallers, el departament d'educació proposa un seguit de recorreguts dinamitzats 
per les exposicions del museu dirigits a tots els cicles d'educació formal.

Horari: Dijous lectius a les11.00h i 12.00 h., amb prèvia reserva
Durada: Aprox. 1 hora
Dirigit a: Grups educatius de tots els nivells
Aforament màxim: 30 persones
inscripcions: 963 176 653/65

TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES

Reserves en www.entradas.ivam.es a partir del 10 setembre
Més informació: didactica@ivam.es 
XXSS:
www.ivam.es
https://www.facebook.com/gvaIVAM/
@gva_IVAM

              Col·labora:


