
Miró en joc
Quan veig un arbre
Un joc per a petits i grans exploradors

CAT



Poseu a prova les vostres dots d’observació  
i prepareu-vos per aprendre un munt de coses 
sobre els arbres!

Què trobareu en aquest joc?
— Un plànol de la Fundació i una llista d’arbres
— Informació, curiositats i activitats per treballar  

sobre aquests arbres 

Com es juga a Quan veig un arbre?
— Seguiu el camí per col·locar cada arbre al lloc que li 

correspon dins el plànol de la Fundació.
— Llegiu atentament les curiositats sobre cada un 

d’aquests arbres.
— Completeu la informació amb allò que sapigueu 

vosaltres o que us puguin explicar els vostres pares, 
avis, professors o amics. 

— Gaudiu de les activitats que trobareu relacionades 
amb cada un dels arbres.

Quan veig un arbre,  
rebo un xoc, com si fos alguna  
cosa que respirés, que parlés.
Joan Miró



Trobeu el camí!
Per a Joan Miró, la natura i l’art no es podien entendre 
per separat, així que va voler que a la seva Fundació 
hi hagués diversos patis amb arbres com l’ametller, el 
garrofer o l’olivera. 

Seguiu el camí per col·locar cada arbre al lloc que  
li correspon.

Ametller
Garrofer

Olivera



Sabíeu que...
L’ametller

L’ametller és el primer arbre en florir cada any, però 
només ho pot fer quan el termòmetre passa dels 6º C. 

El seu fruit, l’ametlla, s’ha fet servir des d’èpoques 
antigues per fer pomades i xarops contra la tos.  
A més, s’utilitza per fer torrons, panellets i moltes  
altres especialitats pastisseres.

L’ametller també 

Activitat: 

Per crear l’escultura que dona la benvinguda als visitants  
de la Fundació, Joan Miró es va inspirar en la forma d’una ametlla.

A què us recorda, a vosaltres, la forma de l’ametlla? Dibuixeu  
tot allò que us vingui al cap a partir d’aquesta forma.



El garrofer

El garrofer és un arbre tan resistent que molts països 
decideixen plantar-ne per guanyar terreny al desert.

Amb la garrofa, el fruit del garrofer, es pot obtenir  
una crema molt semblant a la xocolata! Només s’ha 
d’agafar un bon grapat de garrofes, netejar-les,  
torrar-les al forn i moldre-les per obtenir una pols fina 
molt semblant al cacau. 

El garrofer també

Activitat: 

Cada vegada que marxava de viatge, Joan Miró duia a la maleta una 
garrofa que li recordava la seva terra estimada i li donava força. 

A més de la garrofa, quins objectes d’aquesta llista creieu que podria 
portar Joan Miró dins la maleta?

pinzells
una bombeta
un despertador
un pijama
caramels per a la tos

un patinet
una tortuga
un bloc de notes
llapis de colors
el seu passaport

una trompeta
carbonets 
una canya de pescar
un mapa
unes tisores



L’olivera

Des de temps antics, l’olivera es considera un arbre 
sagrat en moltes cultures, i és símbol de pau i de saviesa. 
A la Grècia clàssica, els guanyadors dels jocs olímpics 
rebien com a premi corones d’olivera, i a l’antic Egipte, 
mòmies com la de Tutankamon eren embolcallades amb 
branques d’olivera.

L’oli d’oliva es coneix amb el sobrenom d’«or líquid». 
Sabeu per què? Doncs perquè és un element molt preuat 
en multitud d’usos culinaris, cosmètics i medicinals. Així 
doncs, una olivera és com el cofre d’un gran tresor!

L’olivera també 

Activitat: 

En una ocasió, l’olivera de la Fundació Joan Miró es va convertir  
en el ram de núvia de l’Estàtua de la Llibertat de Nova York!

Dibuixeu o prepareu amb flors i fulles quatre rams o corones  
per regalar a:

una campiona olímpica
una mòmia
una estàtua de l’Illa de Pasqua
el vostre millor amic o amiga



Miró en joc és una sèrie de recursos 
educatius per conèixer diferents 
aspectes sobre Joan Miró: la seva 
vida, la seva obra o els seus processos 
de treball.

Pots fer servir aquests materials per 
preparar la teva visita a la Fundació 
Joan Miró o per continuar aprofundint 
els teus coneixements a casa  
o a l’escola.

Observa, crea i diverteix-te amb 
aquesta col·lecció de jocs per a nens  
i nenes de totes les edats!
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