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PROGRAMA EDUCATIU

L'Àrea d'Educació del  MACA ofereix  un ampli  programa educatiu  i  de mediació  per  a  connectar  les persones amb la  cultura

contemporània afavorint l'estimulació i l'experimentació de la creativitat, la tolerància, la diversitat, la imaginació i la curiositat. 

Els recorreguts que proposem permeten al professorado utilitzar el museu com un recurs didàctic complementari, siga com siga la

matèria impartida a l'aula, perquè els alumnes observen i analitzen les obres des d'altres perspectives ampliant els seus punts de

vista. 

Les a ctividades se organitzen en dues fases que es complementen. La primera consisteix en una visita dinamitzada a les sales i

pretén posar en funcionament tres estratègies: l'observació, el diàleg i la manipulació de materials. Amb aquestes visites es pretén

captar l'atenció de l'alumne, aproximar l'art contemporani i educar la mirada a través d'un enfocament transversal, general i concret

depenent dels interessos del grup.

Després de la visita, el taller té com a objectiu consolidar els coneixements adquirits en sala i afavorir l'estimulació i l'experimentació

de la creativitat, la tolerància, la diversitat, la imaginació i la curiositat. El taller pràctic completa la visita al museu en relació al tema

o a les obres seleccionades. 

Els recorreguts i materials de suport estan pensats per al us diferents cicles educatius: Educació Infantil, Primària, Secundària,

Batxillerat; també per a alumnes de Cicle Formatius de Grau Superior, Primers Cicles d'Educació Universitària i Centres d'Educació

per a Adults. 

El MACA està a l'escolta, obert a qualsevol proposta que arribe de la comunitat educativa, i s'adapta a les necessitats i interessos

del centre educatiu.

Un espai de llum i moviment on 
les persones, l'art i les idees del 
nostre temps creen cultura.

Benvinguts al MACA!



MACAsorprén



PROGRAMA EDUCATIU

El programa de visites per a escolars continua i enguany esperem la seua visita amb gran disposició. Que el MACA siga un lloc de

trobada entre les arts i l'educació, un suport per a l'escola. Que puguem contribuir a posar en valor  una altra educació possible

basada en valors creatius, participatius i emocionals. Que l'escola puga mirar al món des de les propostes i els llenguatges de l'art

contemporani. Per a tots els àmbits i nivells educatius.

Enguany el programa educatiu del MACA es realitza a través de la convocatòria Tangent del Consorci de Museus de la Generalitat

Valenciana, sempre compromés amb la mediació i l'educació a través de l'art.

El Departament d'Educació i Mediació del MACA ofereix un ampli programa educatiu dirigit als diferents cicles educatius: educació

infantil, primària, secundària, batxillerat; també per a alumnes de cicles formatius de grau superior, educació universitària i centres

d'educació per a adults.

Oferim programes educatius  relacionats  amb  les  col·leccions  del  museu  i  les  exposicions  temporals,  emprant  metodologies

innovadores, que permeten al docent utilitzar el museu com un recurs didàctic complementari, siga quina siga la matèria impartida a

l'aula, perquè els alumnes observen i analitzen les obres de manera transversal i des d'altres perspectives, ampliant els seus punts

de vista. 

Els programes s’organitzen en dues fases que es complementen. La primera consisteix en una visita dinamitzada a les sales on

posem en funcionament tres estratègies per a aprendre a través de l'art: l'observació, el diàleg i la manipulació de materials. Amb

elles pretenem captar l'atenció de l'alumne, aproximar l'art contemporani i educar la mirada a través d'un enfocament transversal,

general o concret depenent dels interessos del grup. Després de la visita, el taller relacionat amb el recorregut té com a objectiu



consolidar els  conceptes a bordats en sala, afavorir l'estimulació i l'experimentació de la creativitat, la tolerància, la diversitat, la

imaginació i la curiositat. 

El Departament d’Educació i Mediació del MACA està sempre escoltant, obert a qualsevol proposta que arribe de la comunitat

educativa, i s'adapta a les necessitats i els interessos del centre educatiu.



MACAensenya



AULES

Dirigit tant a alumnat com a professorat d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i universitat, en relació amb les propostes

expositives del MACA o com a accions autònomes, vinculant les pràctiques artístiques contemporànies amb el currículum escolar i

les seues metodologies d'aprenentatge a les aules. Situades tant al MACA com dins l'entorn escolar.

VISITES A LA CARTA

Programa de visites comentades, l'objectiu de les quals és desenvolupar la capacitat d'observació, comprensió i acostament a les

col·leccions del museu, vinculant-les amb el currículum escolar i les seues metodologies d'aprenentatge mitjançant l'observació, la

participació i la manipulació de materials. 

Les visites es complementen amb un taller on es reforcen les idees i els conceptes tractats en la visita. A través de la pràctica, la

manipulació i l'experimentació oferim a l’alumnat un major acostament als processos creatius de l'art contemporani.

Tant les visites com els tallers es plantegen des d'una educació en valors, per mitjà d'estratègies artístiques i una metodologia

innovadora, que aprofita el potencial pedagògic de l'art: anàlisi de la realitat, interpretació, projecció i procés de producció per a

generar un nou ordre cognitiu.

El programa s'estructura en recorreguts, acompanyats d'un taller, que ens permeten visitar el museu de manera transversal, que

evolucionen i s'alineen amb les necessitats dels diferents nivells educatius, convidant l'alumnat a ser-ne agent actiu. Això permetrà

l'estudiant establir connexions entre artistes i tendències, multiplicar les mirades sobre l'art, indagar, mostrar i reflexionar sobre el

món contemporani.



DESCOBRINT EL MACA

Recorregut per als més xicotets, infantil i primer curs de primària, que tenen el seu primer contacte amb el museu. Amb  aquesta

visita i el taller que l'acompanya pretenem respondre, d'una manera divertida, a aquestes qüestions, què és un museu?, per a què

serveix?, què alberguen les seues sales? 

Al llarg de la visita aprendran els conceptes més senzills i bàsics per a respondre aquestes preguntes des d'una perspectiva lúdica i

creativa.

EN MOVIMENT

L'objectiu d'aquest recorregut és conèixer els artistes i les obres que participen de l'abstracció geomètrica, les tendències òptiques i

cinètiques. A través de les col·leccions del MACA ens acostarem als primers artistes que van participar en l'exposició Le Mouvement

de París  fins als artistes abstractes espanyols de la segona meitat del segle XX i principis del XXI. Sempre considerant Eusebi

Sempere com el màxim representant d'aquesta tendència a Espanya.

CODIS CONTEMPORANIS

Aquest  recorregut  pretén que els  alumnes exploren noves tècniques i  materials  com a resultat  d'un  context  social  o  cultural,

qüestionant com els artistes fan ús de diferents mitjans artístics, plantejaments formals o conceptuals per a contextualitzar-los en

discursos més amplis.

Proposem descobrir com els artistes representen els processos de transformació en l'entorn natural i urbà per a endinsar-nos en les

pràctiques artístiques vinculades a la gran diversitat de llenguatges contemporanis que van sorgir en el segle XX.

QÜESTIÓ DE GÈNERE

Qüestionem els rols de gènere en l'art contemporani amb l'objectiu d'estimular el pensament crític i reflexiu generant un diàleg

entorn dels nous codis de la comunicació. Obrint la mirada amb la finalitat d'estimular un pensament crític i oferir una imatge més

nítida i fidel de la realitat, per a abordar el valor de la diversitat, la detecció de prejudicis, la identitat i el que ens organitza com a

societat des de múltiples perspectives.



AMB UN 6 I UN 4 FAIG UN RETRAT

Aquest recorregut proposa un acostament als artistes que reflexionen i interpreten el gènere del retrat amb diferents llenguatges

artístics per a tractar diferents aspectes vitals de gran interés en l'educació formal, com són la identitat, el desenvolupament de la

personalitat, l'elecció d'una imatge exterior a mostrar als altres. 

Les possibilitats  que ofereix  l'art  com a eina intercultural  són il·limitades,  sent  un recurs clau  en l'educació  en  valors com la

diversitat, la igualtat i la dignitat, ajudant a conèixer costums i comportaments predominants en altres cultures, afavorint el diàleg i

generant noves realitats.

SORPRÉN

És un projecte de mediació dirigit a col·lectius amb diferents capacitats, diversitat funcional o amb el risc d'exclusió social, als quals

motivar, descobrir i conéixer a través de l'art posant a la seua disposició les possibilitats de la creació i reflexió contemporànies que

ofereix el MACA, per al seu gaudi i millora de les condicions de vida i d'oci.

SORPRÉN és més que una visita guiada convencional, es tracta de submergir-se en la Col·lecció Art Segle XX del MACA que, per

cert,  és  una  de  les  majors  joies  artístiques  d'aquesta  ciutat.  Un  lloc  idoni  per  a  aprendre,  descobrir,  inspirar-se  i,  sobretot,

sorprendre's. Aquesta visita anirà acompanyada d'un quadern en lectura fàcil que redescobreix artistes i obres des d'una òptica

diferent, amb un enfocament que parteix del lúdic fins a aconseguir el pedagògic i, per descomptat, posant l'accent en la inclusió.

EL MACA FORA DEL MACA 

PROGRAMA VIATGER

Com a complement a la visita al museu, però sense pretendre ser un substitutiu d'aquesta, proposem aquest programa per a

acostar  el  museu a les aules.  Es tracta d'abordar  els  conceptes,  idees,  reflexions,  processos creatius,  etc.  que ofereixen les

col·leccions del museu a través d'una caixa creativa, que proporciona el museu als centres escolars que la sol·liciten.



Rebre una caixa plena de recursos didàctics per a treballar a l'aula ajuda els alumnes a interactuar d'una altra manera amb el

museu. D'aquesta forma es consolida i afavoreix un enriquiment mutu i un intercanvi d'experiències i coneixements entre els centres

educatius i el museu.

LA MALETA DE SEMPERE

Aquest pròxim any, 2023, celebrarem l'aniversari del naixement del nostre artista més representatiu: Eusebi Sempere (1923-1985),

per aquest motiu la caixa creativa d'aquest curs porta per títol  La Maleta de Sempere i perquè convertim el nostre artista en el

paradigma de l'artista viatger, donant l'oportunitat de descobrir la seua trajectòria vital, creadora i artística a través de les ciutats que

visita, els artistes amb els quals es troba i fa amistat i les tendències artístiques que va coneixent.

La caixa conté una àmplia informació, a manera de recorregut, sobre l'artista i les seues obres. I també conté imatges de les seues

obres, objectes i  jocs quotidians que permetran a l'alumnat aproximar-se a Sempere, a les seues obres, conceptes, tècniques

creatives, etc. d'una manera lúdica. El contingut es complementa amb la proposta d'una sèrie d'activitats inspirades en les obres i en

els seus processos creatius.

R DE RETRAT

[R] RETRAT és un projecte per a centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial,  que sorgeix de la necessitat

d'acostar el museu a l'escola per a alumnes diversos. 

Aquest projecte proposa acostar el rostre humà en l'art amb activitats que contribuïsquen al desenvolupament cognitiu general de

l'alumnat i, especialment, en l'aspecte sensorial, perquè els alumnes puguen desenvolupar un equilibri personal quant a sentiments i

emocions. Al mateix temps, té com a objectiu descobrir que el món està ple de persones diferents amb rostres diferents, que fan

que cada persona siga única. 



MENUTS VEÏNS

Projecte  educatiu  anual  basat  en  la  creació  d'entorns  de  treball  col·laboratius  que  unisquen  art  i  educació,  involucrant  tant

estudiants, professors i artistes en noves experiències a partir d'una acció conjunta. 

Per a això, es parteix de les nombroses possibilitats educatives de les col·leccions del MACA amb la finalitat de treballar qualsevol

matèria escolar i convertir així el museu en un recurs educatiu complementari per a acostar l'art contemporani al públic escolar i

prendre part activa en la vida del MACA. 

Des de 2016 el projecte Menuts Veïns proposa que els centres escolars participants siguen els nostres  Residents. Es tracta de

treballar en cada curs escolar amb un centre educatiu de la ciutat d'Alacant, descobrint l'art del s. XX i XXI a través de les obres dels

grans artistes que constitueixen les nostres col·leccions. Amb aquest projecte, volem que els grups d'escolars analitzen, reflexionen,

investiguen i treballen al voltant d'un artista, una tendència artística, una obra, els personatges, la història, els colors... 

L’objectiu és fomentar en els alumnes l'interés per la plàstica contemporània, despertar en ells la creativitat i el respecte cap a

qualsevol manifestació artística, investigant, connectant amb idees, disciplines i conceptes contemporanis i explorant l'ús de les

diferents disciplines artístiques: la plàstica, la música, la literatura, la dansa... 

Des de 2020, sumem la col·laboració d'un/a artista per a conjuminar la creació artística contemporània i l'educació com a instrument

d'expressió, comprensió i reflexió sobre els problemes o les qüestions que ens inquieten. 

AULES CONNECTADES

MACAescolta

El museu  està sempre a l'escolta de la comunitat educativa, obert a qualsevol proposta que arribe i s'adapta a les necessitats i

interessos dels docents i centres educatius.  Perquè pensem que  una altra educació és possible,  des del MACA ens agradaria

formar un grup en el qual reunir-nos amb docents interessats a investigar i buscar altres maneres de treballar amb l'art i l'educació.

Crear un espai per a compartir i intercanviar idees, obrir debats i noves vies de pensament al voltant de l'educació.



Plantegen programa de visites  destinat  als  docents.  Té com a objectiu  principal  donar  a  conèixer  els  recursos didàctics  que

ofereixen les col·lecciones del museu a través de les obres i els diferents llenguatges contemporanis.

Es tracta de crear un espai en el qual reflexionar com relacionar les pràctiques artístiques amb els processos d'aprenentatge que

succeeixen a l'escola i afavorir les propostes, l'organització de projectes artístics i el disseny de processos de creació. Compartir

experiències i bones pràctiques, acompanyar els docents en la posada en marxa de projectes per a interconnectar escola i museu.

TEMPS DE JOC

Visita per a professors d'infantil on utilitzem el joc amb la finalitat de cercar, explorar i imaginar les possibilitats que ens ofereix el

museu com a suport, eina i mitjà d'aprenentatge a l'aula.

APRENEM AL MUSEU

Visita per a docents de primària en la qual s'articula el currículum escolar de les àrees de coneixement de l'educació primària a partir

de les obres de les col·leccions, de les exposicions temporals i dels diferents espais del museu.

OBRA I TEMPS

Visita dirigida a professors de secundària on s'exploren les propostes que plantegen els artistes en relació als conflictes del s. XX i

XXI i s’impulsa una reflexió sobre la realitat contemporània i coetània (els moviments socials, les reivindicacions: feminisme, identitat

sexual, racial, …, o l'emergència climàtica, per exemple) com un dels principals motors de canvi en les societats contemporànies. 



MACAparla



INFORMACIÓ I RESERVES

INFORMACIÓ GENERAL

Tota la informació la trobaràs en el nostre web. 

www.maca-alicante.es

Telèfon: 965 21 31 56, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

E-mail: educacion@maca-alicante.es 

Les visites, tallers i programes són gratuïts. 

• Grups: el nombre màxim és de 25 alumnes o grup classe. S'admeten fins a dos grups per visita en un mateix horari.

• Calendari: de setembre a juny.

• Horari: de dimarts a divendres de 10.00 a 14.00 hores. 

• Duració de la visita i el taller: 1 hora i 30 minuts.

VISITA A LA CARTA
Per a sol·licitar una reserva,  has de fer-ho per correu electrònic o telefònicament (de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h)

indicant el dia i l'hora en els quals t'agradaria venir amb el teu grup, el recorregut triat,  el nivell  de la teua classe i el nombre

d'alumnes. 

El  museu  ofereix  la  possibilitat  de  triar  recorreguts  elaborats  pel  museu  o  bé  realitzar  visites  específiques  en  funció  de  les

necessitats del grup. 



EL MACA FORA DEL MACA
Per a sol·licitar La Maleta de Sempere, has d'escriure'ns un mail indicant el centre escolar i el nivell educatiu dels teus alumnes.

R DE RETRAT
Per a participar amb la teua classe, has de posar-te en contacte amb el Departament d'Educació del museu al llarg del primer

trimestre. El programa començarà al gener.

MENUTS VEÏNS
Per a participar amb la teua classe, has de posar-te en contacte amb el Departament d'Educació del museu al llarg del primer

trimestre per a plantejar una primera visita al  MACA i  començar a treballar.  Realitzem un acompanyament al  llarg del curs, la

presentació de tots els treballs es fa al voltant del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.

AULES CONNECTADES
Les visites amb docents es realitzen per nivells: infantil, primària i secundària. Amb cita prèvia, per a grups de 20 persones i en

horari de vesprada. Escriu-nos si estàs interessat/ada.

MACAescolta
Si vols participar-hi  o formar un grup de treball  amb altres docents,  posa't en contacte amb el  Departament d'Educació per a

organitzar i coordinar les trobades.








