
les maletes de material manipulatiu del mmaca

De l’aula al museu...
i del museu a l’aula!
Un dels objectius fundacionals del mmaca és donar suport a 
l’escola des de fora de l’escola. 

Per tal de mantenir i reforçar aquesta col·laboració, us oferim 
un conjunt d’activitats i materials que donen continuïtat a 
l’experiència de la visita al museu.

Els materials de les maletes compleixen dues condicions:

1. Estan construïts amb material senzill i format discret.

2. Es poden reproduir fàcilment a l’escola.

Pensem que els mòduls proposats:

1.  Fomenten un aprenentatge competencial.

2.  Ofereixen activitats signi�catives basades en la   
 resolució de problemes i reptes (anàlisi de les   
 variables, reducció de la complexitat, comprovació  
 dels resultats) que estimulen tot tipus de públic.

3.  Estan oberts a una visió holística i a l’enriquiment   
 dels continguts en altres disciplines cientí�ques i,   
 també, en el camp de l’art i de la història.

El material es pot fer servir com a taller lliure, treball a l’aula o 
taller guiat. 
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També disponibles

500€ 
IVA inclòs
transport no inclòs.
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500€ 
IVA inclòs
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Encarrega ara la maleta m4!                  5è EP - 4t ESO

1r - 4t EP

El mòduls del taller lliure estan adreçats a tot tipus de públic que apro�tarà les activitats en funció 
dels seus coneixements, amb la col·laboració de facilitadors, professorat, famílies, voluntaris…

 Mòduls fàcilment reproduibles i adaptables amb els mitjans de l’escola.
 Activitats amb un grau molt alt d’autonomia per a l’alumnat.
 Instruccions mínimes i màxima manipulació del material.

Les activitats i els materials pensats per el treball a l’aula o al taller guiat necessiten més aportació 
per part del professorat per introduir-los i adaptar-los a la situació del propi alumnat.  S’inclou una 
completa guia d’activitats i presentacions PowerPoint.

Tots els materials, tant del taller lliure com per al treball a l’aula o al taller guiat estan disponibles per 
a ser descarregats i produïts, imprimint-los sobre cartolina i plasti�cant-los o usant les plantilles. El 
mateix alumnat pot adaptar i construir aquests materials. El procés de construcció dels materials és 
el pas intermedi entre la manipulació dels mòduls i la construcció dels conceptes. En aquest sentit, 
és important apro�tar les oportunitats d’involucrar l’alumnat en el disseny dels materials i les activi-
tats. En el cas que el projecte estimuli l’adaptació o la producció de nous materials, ens agradaria 
poder-los recollir, en l’òptica d’un treball col·laboratiu.
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