
Amb l'objectiu de facilitar l'aproximació 
a l'art contemporani, s'ofereix un servei gratuït 
de visites i activitats, tant per a la comunitat 
universitària com per a la ciutadania.

Visites guiades
96.386.49.22 - visites.guiades@uv.es

Activitats socioeducatives
activitatscmg@fundacio.es

Activ i tats Socioeducat ives



Durada: 

90 minuts

Dates: 

del 22 de febrer al 9 de juny de 2019

Dates especials:

•Grup de particulars: divendres 5 d’abril a les 18h

•Tallers familiars: dissabte 6 d’abril a les 11h

Edat recomanada: 

a partir de 6 anys. 

Els continguts i la metodologia de les activitats s’adaptaran 

a les necessitats espec �ques de cada col•lectiu.

Llocs de realització:

Sala Martínez Guerricabeitia, Aula Gonzalo Montiel i Claustre. 
Centre Cultural la Nau, Carrer de la Universitat, 2, València.

Concertació d’activitats socioeducatives: 

activitatscmg@fundacio.es

Objectius generals de les activitats socioeducatives

Reconèixer el valor social de l’obra

Afavorir la implicació del públic en l’observació i la interpretació 

Promoure el desenvolupament creatiu a través de l’art contemporani

Facilitar experi ncies d’expressi signi�catives a partir
de l’exposició visitada

Potenciar la inclusió i la participació social mitjançant la pràctica 
artística i cultural

Visita dinamitzada per l'exposició

En entrar a la sala i a manera d’introducció, ens aproparem al 
moment social i cultural en qu va sorgir aquest col•lectiu artístic.

En la visita acompanyada per l’exposició, ens detindrem en 
determinades obres que juguen amb la geometria i les lleis de
percepció, explorant així la relació entre l’art i la ciència.

Comptarem amb una sèrie de materials didàctics i manipulatius 
relacionats amb l’obra exposada  per a poder experimentar amb 
geometries, llums, colors i moviment.

Taller experiencial i creatiu

Després de la visita a la sala, passarem a l’aula taller, 
on crearem de forma lliure les nostres composicions escult riques
de petit format per repetició 
d’una pe a simple que permet m ltiples combinacions.

Acabarem el taller construint de manera col•lectiva una de les 
composicions, aquesta volta en format gran, al claustre de l’edi�ci.


