ESTERGIT. DECOREM RAJOLES
Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat permet conèixer l’origen de la tècnica de l’ESTERGIT a partir
de l’observació d’algunes mostres de “L’Enrajolada”, Casa Museu Santacana i
la posterior decoració d’una rajola.
Objectius:


Conèixer l’origen de la decoració ceràmica, concretament seguint la
tècnica de l’estergit, observar alguns exemples i entendre els seus usos.



Ser capaç de realitzar la decoració seguint les instruccions facilitades per
les educadores.

Organització:


Lloc: “L’Enrajolada”, Casa Museu Santacana (c. de l’Aigua, 1).



Visita guiada al museu i decoració d’una rajola al taller.



És recomanable que l’alumnat porti bata o roba que es pugui embrutar.

Destinataris:


Alumnes d’EP (a partir de 2n), ESO i BTX. Adreçat a un grup-classe de
25-30 alumnes, dividit en dos grups.

Calendari i horari:


Activitat a realitzar de dimarts a divendres en període escolar.



Franja horària de realització de l’activitat: de 9.30h a 14 h



Durada aproximada de l’activitat: 2 hores.

Cost:
 2,48 €/alumne
1
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TREMP D’OU SOBRE FUSTA
Descripció de l’activitat:
Amb aquesta activitat els alumnes coneixeran la història de la tècnica del
TREMP D’OU sobre fusta i podran realitzar la seva pròpia obra d’art.
Objectius:


Conèixer una de les tècniques pictòriques de l’Edat Mitjana i observar
algunes obres antigues que es conserven al museu.



Realitzar la seva pròpia “obra d’art” seguint la tècnica del “tremp d’ou”.



Incentivar la seva creativitat i imaginació.

Organització:


Lloc: “L’Enrajolada”, Casa Museu Santacana (c. de l’Aigua, 1).



Visita guiada al museu i creació d’una obra d’art sobre fusta.



És recomanable que l’alumnat porti bata o roba que es pugui embrutar.

Destinataris:


Alumnes d’EP, ESO i BTX. Adreçat a un grup-classe de 25-30 alumnes,
dividit en dos grups.

Calendari i horari:


Activitat a realitzar de dimarts a divendres en període escolar.



Franja horària de realització de l’activitat: de 9.30h a 14 h



Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Cost:


2,48 €/alumne

3

Imatges

4

TREPA. DECOREM RAJOLES
Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat permet conèixer l’origen de la tècnica de la TREPA a partir
de l’observació d’algunes mostres de “L’Enrajolada”, Casa Museu Santacana i
la posterior decoració d’una rajola.
Objectius:


Conèixer l’origen de la decoració ceràmica, concretament seguint la
tècnica de la trepa, observar alguns exemples i entendre els seus usos.



Ser capaç de realitzar la decoració seguint les instruccions facilitades per
les educadores.

Organització:


Lloc: “L’Enrajolada”, Casa Museu Santacana (c. de l’Aigua, 1).



Visita guiada al museu i decoració d’una rajola al taller.



És recomanable que l’alumnat porti bata o roba que es pugui embrutar.

Destinataris:


Alumnes d’EP (a partir de 2n), ESO i BTX. Adreçat a un grup-classe de
25-30 alumnes, dividit en dos grups.

Calendari i horari:


Activitat a realitzar de dimarts a divendres en període escolar.



Franja horària de realització de l’activitat: de 9.30h a 14 h



Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Cost:
 2,48 €/alumne
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Temporització:

Organització:

Població diana:
Temporització:
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OLI SOBRE TELA
Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat ofereix la visita a l’exposició “Muxart. Color i Composició”, a
partir de la qual els alumnes aprendran a observar i analitzar una obra d’art.
També experimentaran la tècnica de l’oli sobre tela, convertint-se en artistes.
Objectius:


Conèixer la figura i les obres de l’artista català Jaume Muxart.



Aprendre a observar i analitzar una obra d’art.



Conèixer el funcionament de la tècnica pictòrica d’oli sobre tela i fer la seva
pròpia creació.

Organització:


Lloc: Muxart, Espai d’Art i Creació Contemporanis (Plaça de les Hores, s/n)
i sala de tallers de la Farmàcia Bujons (Plaça de la Vila, 41).



Visita a l’exposició “Muxart. Color i Composició”, i taller de pintura a l’oli.



És recomanable que l’alumnat porti bata o roba que es pugui embrutar.

Destinataris:


Alumnes d’EP (CM i CS), ESO i BTX. Adreçat a un grup-classe de 25-30
alumnes, dividit en dos grups.

Calendari i horari:


Activitat a realitzar de dimarts a divendres en període escolar.



Franja horària de realització de l’activitat: de 9.30h a 14 h



Durada aproximada de l’activitat: 2 hores

Cost:


3,15 €/alumne
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ELS DOCUMENTS ENS PARLEN
Descripció de l’activitat:
Aquesta activitat permetrà a l’alumnat identificar i interpretar diferents tipus de
documents i resoldre un cas d’assassinat fictici a partir d’un seguit de pistes.

Objectius:
 Identificar i interpretar diferents tipus de documents.
 Resoldre un joc de pistes de caire històric.
Organització:


Lloc: Centre d’Interpretació del Patrimoni Històric “La Caserna” (Passeig del
Quarter, 9)

Destinataris:


Alumnes de cicle superior d’ESO i BTX. Adreçat a un grup-classe de 25-30
alumnes.

Calendari i horari:


Activitat a realitzar de dimarts a divendres en període escolar.



Franja horària de realització de l’activitat: de 9.00h a 14 h



Durada aproximada de l’activitat: 1’30h

Cost:


1,80 €/alumne
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