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ACTIVITATS DIDÀCTIQUES
CURS 2016-17
Al llarg d’aquest curs, l’Àrea Didàctica del MUA
ofereix diverses accions educatives. Des de visites
guiades, visites dinamitzades i tallers didàctics.
Totes aquestes activitats estaran vinculades a les
successives exposicions que tindran lloc al museu
durant els pròxims nou mesos.
A continuació podeu consultar les activitats
didàctiques que oferim per a aquest curs.

Visita dinamitzada:
Destinacions
Destinataris: de 5è PRIM a 2n BATX
Dates: d’octubre 2016 a maig 2017

Des del 2005, el Museu de la Universitat
d’Alacant programa exposicions temàtiques
de la seua col·lecció. Són exposicions que
tenen la duració d’un curs acadèmic i en les
quals s’han desenvolupat aspectes com la
diversitat de l’art contemporani, l’obra sobre
paper, la llar, la crítica social, el paisatge,
els processos artístics o la creació en sèrie.
Per al curs 16-17, hem volgut tractar la temàtica
de la destinació des de les múltiples accepcions
que té. Destinació com a meta, com a punt
d’arribada d’un viatge; destinació com a trajectòria
vital, com l’encadenament de successos que
determinen la nostra existència; destinació
com la fortuna o la sort que la providència
ens té guardada per a cadascun de nosaltres.
L’objectiu principal que volem aconseguir amb
la visita dinamitzada és que els participants
reflexionen i es consciencien de la destinació
de tanta gent que ha d’abandonar la seua
llar per circumstàncies terribles. Refugiats,
exiliats, desplaçats, migrants que han de
despullar-se de tot per a salvar les seues vides
i, en moltes ocasions, també les dels fills.
La proposta consisteix a fer, després de la visita
a l’exposició, un joc de rol en què l’alumnat
represente el paper dels agents implicats en
la crisi de refugiats i la immigració il•legal. El
diàleg ens permetrà contrastar opinions i traure
conclusions sobre problemàtiques d’actualitat.

Visita-Taller:
El color dels aromEs

Destinataris: de INF a BATX i educació especial
Dates: novembre i desembre 2016

Entre el 27 d’octubre del 2016 i el 8 de gener del
2017 la sala Sempere del nostre museu acollirà
l’exposició Hipocamps. Es tracta d’un projecte
conjunt de les col·leccions olorVISUAL i Ars Citerior
en què s’han reunit quasi mig centenar d’obres
d’art contemporani, que a manera de díptics,
estan connectades i dialoguen amb una olor
determinada.
Una vegada conclosa la visita a l’exposició,
passarem a l’aula de tallers didàctics. Allí es
farà olorar als participants diverses aromes que
serviran d’estímul per a plasmar sensacions a
partir de colors i textures diferents.

Visita-Taller:
Les vidrieres
d’Arcadi Blasco

Destinataris: de INF a BATX i educació especial
Dates: de febrer a maig 2017

Des de finals de gener a mitjan maig, la sala el
Cub del MUA acollirà l’exposició Arcadio Blasco:
art, arquitectura i memòria. Es tracta d’una
mostra dedicada a la seua obra pública inicial,
concretament a la integrada en l’arquitectura
religiosa i civil (murals ceràmics, mosaics,
vidrieres…). L’objectiu principal és rescatar i
desxifrar part dels estimulants vincles creatius
entre l’artista i diversos arquitectes en un
moment assenyalat de la nostra història, des de
finals dels cinquanta fins a mitjan setanta.
D’una rellevància especial són les vidrieres que
va dissenyar i va executar durant tots aquests
anys. Per això, des de l’Àrea Didàctica hem volgut
fixar la nostra atenció en l’extraordinari repertori
de vidrieres d’Arcadi Blasco, especialment en
aquelles que va fer utilitzant estructura de
formigó. El taller consistirà a recrear la idea
d’aquestes vidrieres amb materials com l’argila o
la cel·lofana.
Visites dinamitzades/Tallers didàctics:
- Durada: entre 90 i 120 minuts
- Horari a concretar
- Destinataris: col·lectius educatius
i grups organitzats

Visita dinamizada:
mulier, mulieris
Destinataris: ESO i BATX
Dates: de març a maig 2017

Mulier, mulieris és una convocatòria d’arts visuals
que organitza el MUA des de fa 10 anys. Durant
aquesta dècada s’ha convertit en una plataforma
per a mostrar les investigacions que rescaten
el llegat de les dones, fan visible el procés de
transformació constant i complex de la identitat
femenina i tracten diversos conceptes relacionats
amb les dones. Això ha permès consolidar el
certamen com un dels més rellevants en l’àmbit
de la creació artística vinculada al gènere.
L’activitat didàctica se centrarà a originar
dinàmiques que fomenten el debat, la reflexió i
la presa de consciència de qüestions vinculades
al gènere, amb el propòsit ferm d’impulsar i
reforçar valors d’igualtat, respecte i llibertat.

Visites guiades:
- Durada: 60 minuts aprox.
- Horari a concretar
- Destinataris: col·lectius educatius
i grups organitzats

Concertar visites/activitats: 965 90 9517 / 965 90 9387 / didactica.mua@ua.es
Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia.

