
Miró en joc
La sopa misteriosa
Un joc per afilar la vista

CAT



Et veus capaç de resoldre els enigmes de la sopa 
misteriosa com un autèntic detectiu? 

Què trobareu en aquest joc?
— 8 obres de Joan Miró
— 8 preguntes per respondre
— 1 sopa de lletres

Com es juga a la sopa misteriosa?
— Observa atentament les vuit obres de Joan Miró  

i fixa’t molt bé en els seus títols. 
— Contesta totes les preguntes relacionades  

amb aquestes obres.
— Quan les tinguis totes, busca les paraules  

de les respostes a la sopa de lletres.

Un cop hagis acabat, podràs comprovar que has  
resolt correctament la sopa misteriosa amb les solucions 
que trobaràs capgirades a sota de tot. No les miris  
abans d’acabar! Recorda que un bon detectiu no fa  
mai trampes!



Observa atentament  
a questes obres.

Retrat  
d’una vaileta

Poema III

Dona somiant 
l’evasió

Parella d’enamorats  
dels jocs de flors  
d’ametller

L’ampolla de vi

Tapís de  
la Fundació

Personatge  
davant el sol

Autoretrat



Respon les preguntes següents. Els títols  
de les obres que has estat observant et donaran  
moltes pistes.

T’has mirat mai en un mirall 
d’augment? Prova-ho i podràs 
fer-te un __________________________.

De quin color té els ulls aquesta 
_______________________? A qui està 
mirant?

Aquesta _______________________ és 
molt especial. Què hi ha a dins? 
Què passaria si la moguessis fort 
i traguessis el tap?

La lluna, les ratlles i les rodones 
dibuixen aquest ______________.  
Amb què rima estrella?

En els _________________________ tot és 
possible. En els teus, quins 
personatges hi apareixen?

Al cel hi ha un astre molt gran  
i lluminós, el ___________. Quina 
ganyota fem quan el mirem?

El _______________ de la Fundació  
fa set metres i mig d’alçada.  
I tu, quina alçada fas? Quina 
diferència d’alçada hi ha entre  
tu i aquesta obra?

Aquests dos personatges són  
una ________________. Quina història 
creus que s’estan explicant?



Troba les vuit paraules de les respostes  
en aquesta sopa de lletres.

1. autoretrat   2. vaileta   3. ampolla   4. poema   5. somnis   6. sol   7. tapís   8. parella  



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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