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Opinió

Visita al Museu Abelló pels   
alumnes d'Història de l'Art

Aquests  curs,  per  decisió  del  Claustre  de 
professors,  en una de les respostes que s'ha fet a 
les retallades del Departament d'Ensenyament,  no 
s'han realitzat  les sortides pedagògiques que cada 
any programem a l'Institut.

A Història de l'Art les sortides són essencials, per 
conèixer  directament  l'obra  d'art,  i  motivar 
l'alumnat sobre l'art en general. Per aquesta raó la 
professora  d'Història  de  l'Art  ha  proposat  a 
l'alumnat  fer  les  visites  voluntàriament  a  partir 
d'unes indicacions i treballs a realitzar. 

Museu Abelló

La primera visita  ha estat  la  realitzada al  Museu 
Abelló,  i,  a  continuació  s'exposen algunes  de  les 
valoracions:

La Sara ens explica que “La visita al museu va ser 
una  gran  experiència.  El  fet  d'anar-hi  va  ser  un 
canvi en les activitats que fem normalment en el 
temps lliure, però va ser un canvi positiu”.

En Guillem exposa que “qua ens van demanar el 
treball sobre el museu i el comentari d'una obra de 
Joan Abelló i que havien d'anar pel nostre compte a 
fer  la  visita  al  museu a  Mollet,  vaig  pensar  que 
seria molt avorrit anar sol. No obstant va ser una 
bona experiència, el fet de poder veure amb tota 
tranquil·litat la col·lecció. Em va agradar bastant”.

La Paula ens diu  “finalitzo aquest treball dient que 
em va agradar molt el museu, però encara més la 
casa  de  l'artista...  em  va  sorprendre  molt  la 
quantitat  de  pintura  que  utilitzava  en  els  seus 
quadres  directament  del  pot,  sense  utilitzar  cap 
pinzell, tècnica que va anomenar explossionisme”

Segons  la  Clara  les  pintures  “que  més  m'han 
agradat  han  estat  les  de  paisatges,  perquè 
permeten  ressaltar  més  els  colors  i  són  més 
brillants” “en general ha estat una bona visita a un 
museu i una bona experiència”
 
En Sergi  exposa  “en quan a l'opinió  personal  del 
museu,  he  de  dir  que  aquest  em  va  sorprendre 
gratament”

Segons  l'Àlex  ”Doncs,  m'ha  agradat,  la  veritat  és 
que m'esperava menys d'aquest museu”

L'Ana  explica  “Diverses  obres  de  l'autor  em  van 
agradar... finalment l'obra Gat a la cadira, que com 
el seu nom indica, mostrava un bell gat situat sobre 
una  cadira  molt  estilitzada.  Observant  això,  va 
acabar  la  meva visita  al  Museu Abelló.  Una  gran 
experiència”.

Paisatge del Vallès

Aquestes  són  algunes  de  les  conclusions  dels 
alumnes  d'Història  de  l'Art  d'aquest  curs,  que 
expressen  les  valoracions  del  grup.  Aquestes  ens 
reafirmen  en  la  utilitat  d'aquesta  sortida  per 
l'apropament al món de l'Art.

  


