PROGRAMA EDUCATIU MUSEU DE LA
TERRISSA DE QUART
2019 - 2020

Us presentem una variada oferta educativa formada per una visita
dinamitzada al museu, uns tallers que constitueixen una proposta
de coneixement i d’experimentació sobre la terrissa, i una visita a un
dels obradors actius de Quart. El programa educatiu complementa
la formació curricular tot desvetllant altres aspectes i valors vinculats
a la història i la cultura. La seva metodologia implicarà els alumnes
en l’aprenentatge d’una manera lúdica i participativa.
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VISITA DINAMITZADA

Nom de l’activitat: “Descobrint el museu de la Terrissa”
Nivell educatiu: Primària i ESO
Objectius didàctics:
-

Descobrir aspectes relacionats amb la ceràmica per reconèixer vestigis
de diferents èpoques.
Conèixer el procés artesanal de la ceràmica
Fer del patrimoni un instrument de reflexió i diàleg entre el passat i el
present tot estimulant la curiositat.
Aprendre a formular hipòtesis a partir de la observació i la reflexió amb
els altres companys.
Incentivar la curiositat pel nostre passat i per les nostres tradicions.

Descripció de l’activitat:
Aquesta visita està pensada per donar una visió general del món de la terrissa,
coneixent per una banda el museu, juntament amb els continguts relacionats
amb l’elaboració de la ceràmica, el procés artesanal o la seva comercialització,
i per una altra, es descobrirà l’antiga Bòbila de Can Ginesta, tot posant en
relació els conceptes anteriorment exposats.
El professorat en tot moment acompanya a l’educador/a que realitza l’activitat.
Ràtio alumnes/educador: 30 alumnes
Preu: 2’8 € per alumne
Preu programa INDIKA:0’84€ per alumne.Cal abonar un mínim de 24 alumnes
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VISITA DE TECNOLOGIA
Nom de l’activitat: “A tot foc !”
Nivell educatiu: Cicle Superior primària, Secundària, Batxillerat.
Objectius didàctics:
-

Descobrir els diferents forns de ceràmica
Conèixer la part més científica de la ceràmica a través de les coccions,
els materials, les temperatures,...
Aprendre els diferents combustibles, materials, les temperatures per
poder desenvolupar forns amb més eficiència energètica , ecològics i
econòmics, ...

Descripció de l’activitat
Mitjançant aquesta activitat, els alumnes veuran els combustibles, les
combustions , temperatures, materials refractaris, etc... així diferenciaran els
diferents forns i les seves coccions als llarg de la història de la terrissa.
La part final de la visita hi haurà una part practica on els mateixos alumnes ,
desprès de la visita ells mateixos dissenyaran i construiran una maqueta d’un
forn molt més eficient, ecològic i econòmic amb material de construcció i
material reciclat.
El professorat en tot moment acompanya a l’educador/a que realitza l’activitat.
Ràtio alumnes/educador: 30 alumnes
Preu: 3 € per alumne
Preu programa INDIKA:0’84€ per alumne.Cal abonar un mínim de 24 alumnes
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TALLER

Nom de l’activitat: “Jo també sóc terrisser!”
Nivell educatiu: Primària i ESO
Objectius didàctics:
-

Descobrir el valor de la ceràmica com a testimoni i document de la
història.
Sensibilitzar pel fet artístic.
Valorar i respectar els costums i les formes de vida dels avantpassats.
Experimentar la connexió entre les arts locals i la vida de les persones.

Descripció de l’activitat
Mitjançant aquest taller, els participants podran conèixer la història de la
terrissa al nostre país i aprofundir sobre el treball que els nostres avantpassats
van realitzar amb el fang. Per això, els nens crearan el seu propi objecte
ceràmic utilitzant tècniques tradicionals desenvolupades fa milers d’anys.
Diferent material de suport servirà per apropar els continguts als alumnes en
qüestió.
El professorat en tot moment acompanya a l’educador/a que realitza l’activitat.
Ràtio alumnes/educador: 30 alumnes
Preu: 2’8 € per alumne
Preu programa INDIKA:0’84€ per alumne.Cal abonar un mínim de 24 alumnes
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TALLER DE TORN

Nom de l’activitat: “Coneguem la roda!”
Nivell educatiu: Primària i ESO
Objectius didàctics:
-

Donar una visió general del món de la terrissa als alumnes en la seva
vessant més pràctica, amb la demostració i elaboració de peces a torn.
Una introducció prèvia i un posterior desenvolupament pràctic.
Sensibilitzar pel fet artístic.
Valorar i respectar els costums i les formes de vida dels avantpassats.
Experimentar la connexió entre les arts locals i la vida de les persones.

Descripció de l’activitat
Mitjançant aquest taller, els participants podran conèixer el torn o roda la
història de la terrissa al nostre país i aprofundir sobre el treball que els nostres
avantpassats van realitzar amb el fang. Per això, els participants crearan el seu
propi objecte terrisser utilitzant el torn o roda, amb les tècniques tradicionals
desenvolupades fa milers d’anys. Diferent material de suport servirà per
apropar els continguts als alumnes en qüestió.
El professorat en tot moment acompanya a l’educador/a que realitza l’activitat.
Ràtio alumnes/educador: 30 alumnes
Preu: 4 € per alumne
Preu programa INDIKA:1’75€ per alumne.Cal abonar un mínim de 24 alumnes
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VISITA OBRADOR

Nom de l’activitat: “Un obrador actiu!”
Nivell educatiu: Primària i ESO
Objectius didàctics:
-

Descobrir el valor de la terrissa com a testimoni i document de la
història.
Sensibilitzar pel fet artístic.
Valorar i respectar els costums i les formes de vida dels avantpassats.
Experimentar la connexió entre les arts locals i la vida de les persones.

Descripció de l’activitat
Mitjançant aquesta activitat, es visitarà un obrador actiu del municipi, podent
observar com es treballa la terrissa negra, la vermella o la ceràmica artística.
Els participants podran conèixer de primera mà com es treballa aquest material
en un obrador actiu. Comprenent millor la història de la terrissa al nostre país i
aprofundir sobre el treball que els nostres avantpassats van realitzar amb el
fang i l’activitat actual.
El professorat en tot moment acompanya a l’educador/a que realitza l’activitat.
Ràtio alumnes/educador: 30 alumnes
Preu: 3 € per alumne
Preu programa INDIKA:0’90€ per alumne.Cal abonar un mínim de 24 alumnes
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CONTACTE i RESERVES:

Ajuntament de Quart
C/ Plaça de la Vila, 2
17242 - Quart
Tel: 972 46 91 71
Fax: 972 46 87 80
E-mail: ajuntament@quart.cat
www.quart.cat
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