
 
 

Today at Apple a la Fundació Joan Miró 

Experiència gratuïta per als visitants de la Fundació. 

27 d'abril - 20 de juny de 2019 

 

Nota de premsa 
 

 

Today at Apple a la Fundació Joan Miró. 

 

En col·laboració amb la Fundació Joan Miró, Apple ha creat una 

nova experiència per als visitants de la Fundació.  

 

Com a part de la programació de Today at Apple, es realitzaran a 

la Fundació Joan Miró una sèrie de sessions gratuïtes sobre 

fotografia, arquitectura, dibuix i programació. 

 

Durant vuit setmanes, els visitants podran participar en aquestes 

sessions, dirigides a persones de totes les edats, que es duran a 

terme a les diferents espais de la Fundació. 

 

Barcelona, 25 d’abril de 2019. En col·laboració amb la Fundació Joan Miró, 

Apple ha creat una nova experiència per als visitants de la Fundació que té com a 

objectiu animar-los a aprendre, despertar la seva creativitat i fer que connectin amb 

altres persones. Com a part de la programació de Today at Apple, es realitzaran a la 

Fundació Joan Miró una sèrie de sessions gratuïtes centrades en temes com la 

fotografia, l'arquitectura, el dibuix i la programació.  

 

Today at Apple ofereix sessions pràctiques en grup sobre fotografia, vídeo, música, 

programació i apps, salut i esport, art i disseny, i molt més. Aquestes sessions són 

gratuïtes, es fan en botigues Apple Store de tot el món i permeten als visitants trobar 

sessions adequades als seus interessos i habilitats per aconseguir despertar la seva 

creativitat, animar-los a aprendre i fer que connectin amb altres persones. 

 

Durant vuit setmanes, del 27 d'abril al 20 de juny, els visitants de la Fundació Joan 

Miró podran participar en aquestes sessions o rutes de fotografia, art o programació 

per a nens, dirigides a persones de totes les edats, que es duran a terme a les 

diferents sales d'exposició, la biblioteca i la terrassa de la Fundació: 

 

Ruta de fotografia: Llum i ombres. Experimenta per aconseguir la millor llum 

en les teves fotos. T'ensenyarem a buscar fonts de llum al teu voltant, com jugar amb 

les ombres per crear contrasts i ambients, i veurem tècniques d'edició per millorar 

encara més les imatges. Porta només el que necessitis i el teu dispositiu amb la 

bateria al màxim. Dimarts, dijous i dissabtes de 15.30 a 17 h. 

https://www.apple.com/es/today/


 
 

Ruta d'art: Observa i dibuixa. Descobreix una nova forma d'observar i plasmar 

el món que t'envolta. T'ensenyarem a observar amb més atenció la gent, els objectes 

i els llocs que tens a prop perquè després puguis afegir detalls únics als teus 

dibuixos. Nosaltres et deixarem l'iPad Pro i l'Apple Pencil. Dimarts i dijous, de 

12.30 a 14 h.  

Del 14 al 18 de maig, de 12.30 a 14 h, amb motiu de la Setmana d’Arquitectura 

2019. 

 

Ruta d’art: Redescobreix els colors. Fixa't en els colors que vegis mentre 

passeges i crea la teva paleta de colors. Amb l'app Procreate per a l'iPad Pro i 

l'Apple Pencil, aprendràs a combinar-los i pintaràs un quadre abstracte per 

emportar-te a casa. Nosaltres et deixarem el dispositiu. Dimarts, dijous i dissabtes, 

de 10.30 a 12 h. 

 

Estudi de programació per a nens: Repte d’obstacles amb robots Sphero. 

Ajuda un robot Sphero a superar obstacles programant-lo amb l'app Sphero Edu de 

l'iPad. Els nens aprendran a programar per blocs per realitzar moviments simples, 

canvis de colors i molt més. Prepararan obstacles i, amb l'iPad, programaran el camí 

que ha de seguir el robot. Pots portar el teu dispositiu o te'n deixem un. Per a nens i 

nenes de 6 a 12 anys. Dissabtes, de 12.30 a 14 h.  

 

 

 

 

 


