
 

 

Fem HAIKU, de les imatges a les paraules 

 

Descripció: 
 

Diuen que una imatge val més que mil paraules… Les obres de nova adquisició del 
Museu de l’Empordà seran el punt de partida per crear poemes breus del nostre temps 
present. 
 

A través de la metodologia del Visual Thinking l’alumnat entrarà en contacte amb les 
obres de nova adquisició del Museu, des d’un punt de vista més personal, vivencial i 
emocional. Un cop establert aquest contacte, es proposará anar un pas més enllà, i 
transformar les emocions i les idees que apareixen al observar l’obra artística, en petits 
poemes tradicionals japonesos, els Haiku. Com si escrivissin la tornada d’un cançó de 
Trap, els i les alumnes jugaran amb els mots i les rimes, les imatges i les metàfores, els 
colors i les textures, en busca de l’expressió del seu jo més present. 
 

 

Competències principals: 
 Coneixement de la societat, l’art i la cultura. 
 Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
 Expressió, interpretació i creació. 
 Aprendre a aprendre. 

 

Altres competències: 
 Autoconeixement. 
 Participació. 
 Percepció i escolta. 
 Expressió, interpretació i creació. 
 Treball individual i interpersonal. 
 Comunicació oral i escrita. 
 Connexions. 

 

Metodología: 
 Vivencial i participativa. 
 Aprenentatge basat en reptes. 
 Visual thinking. 

 

Objectius: 
 Fomentar l’autonomia davant l’obra d’art i el pensament crític. 
 Acostar l’art a l’alumnat d’una manera lúdica, participativa i vivencial. 
 Potenciar la creativitat, la reflexió i la resolució de reptes. 
 Comprendre la versatilitat i el potencial de les peces artístiques per mostrar 

diversitat de temàtiques i de continguts. 



 

 

 Conèixer a artistes i creadors/es contemporanis i la producció artística actual. 
 Crear un poemes a partir d’obres d’art. 
 Conèixer el funcionament d’un museu en l’adquisició de les obres de la seva 

col·lecció. 
 

 

Públic objectiu: CM i CS de primària / ESO  
 

Espai: Museu de l’Empordà. 
 

Durada: 1h 30 minuts. 
 

Materials: Fitxa Visual Thinking, folis, llapis, gomes, retoladors, enganxines i mapes 
Manual Thinking. 
 

Preu: Activitat gratuïta. 
 


