
El  Museu  del  Taulell  posa  en  marxa  un  nou  taller  familiar  dins  del  programa

educatiu "Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "CARNESTOLTES AL MUSEU"

DESTINATARIS: Tots els membres de la família

DATA: 22 de febrer de 2020

HORARI: 11.00 a 14.00 h

LLOC: Museu del Taulell «Manolo Safont»



Dissabtes de ceràmica és una iniciativa de l'Ajuntament d'Onda que consisteix en tallers

ceràmics per a famílies, al Museu del Taulell, els dissabtes al matí. Continuant amb una

de les funcions principals del centre museístic: la difusió i educació entre els més petits, i

amb  el  propòsit  d'apropar  el  Museu  a  un  públic  divers  s'han  programat  activitats

didàctiques en les que puguin participar tots els membres d'una mateixa família. Els tallers

es desenvolupen alguns dissabtes al matí de les 11:00 a les 14:00 hores, amb l'objectiu

que les famílies puguin aprendre junts i gaudir d'una manera diferent.

La propera sessió de la proposta educativa “Dissabtes de ceràmica” està programada per

al dissabte 22 de febrer. En aquesta ocasió repetim l’activitat que vam fer l’any passat per

aquestes  dates  perquè  tracta  una  temàtica  molt  cridanera  i  atractiva,  el

CARNESTOLTES. Novament, pretenem apropar als participants als distints processos i

tècniques ceràmiques per tal de crear la nostra pròpia obra d’art artesanal mentre que

celebrem la divertida festa de Carnestoltes disfressant els personatges que apareixen als

taulells de les col·leccions permanents del Museu.



Sota el títol  “CARNESTOLTES AL MUSEU”, anem a aprofitar la proximitat de la data

d’aquesta  festivitat  tant  arrelada al  nostre  territori  i  que encisa  a  grans i  petits  per  a

vehicular el nostre taller ceràmic. 

Durant la visita a l’exposició, escollirem cadascú un o més personatges que apareguen

representats  als  taulells  per  tal  de  “convidar-los”  a  la  nostra  festa  de  Carnestoltes  i

dissenyarem una disfressa adequada per a cada personatge que hem triat.

Per finalitzar, al taller de ceràmica plasmarem al nostre convidat ja preparat per a la festa

amb nous materials com el fang i amb una forma diferent d’aplicar el color: els esmalts. A

més a més, desenvoluparem la creativitat dels xiquets modelant una peça amb aplicació

pràctica per a la celebració de Carnestoltes. Dissenyarem la nostra pròpia màscara de

ceràmica.

Amb la manipulació de materials expressius com el fang i posant en marxa la imaginació,

estem estimulant la curiositat dels xiquets i xiquetes, la observació i la comparació d’idees

per tal de prendre decisions. Aquestes accions són imprescindibles per desenvolupar el

pensament creatiu i l’aprenentatge significatiu.



Les famílies que desitgin participar en la sessió del proper 22 de febrer podran realitzar

reserva telefònica trucant al  Museu del Taulell  (964.770.873) a partir del dilluns 10 de

febrer i fins al dia d'abans de la seva celebració o fins arribar al límit de 40 places; llavors

s'obrirà llista d'espera. Les taxes per a poder realitzar l'activitat s'han establert en 3€ per

participant, sent gratuït per a menors de 4 anys, persones amb discapacitat i empadronats

a Onda. 

Aquelles famílies que no estan empadronades a Onda cal que es posen en contacte amb

el Museu per tal de fer el pagament de taxes.



El programa "Dissabtes de ceràmica", a part dels tallers programats pel Museu, també

contempla la possibilitat que si diverses families aconsegueixen reunir un grup de més de

10 persones,  puguin concertar  amb el  Museu un taller  familiar  per  a  aquest  grup en

concret en funció de la disponibilitat de la ceramista del Museu. Per a més informació

consultar amb el personal del Museu.

Aquesta programació contribueix a consolidar l'extensa oferta educativa del Museu.

Per descomptat, nosaltres també hem de vindre disfressats!


