PROJECTE:

“UN ESTIU DE CERÀMICA”
INTRODUCCIÓ
El Museu del Taulell “Manolo Safont” d'Onda es troba situat en un entorn físic i social marcat, des de fa ja
més de dos-cents anys, per una creixent tradició d'indústries relacionades amb la fabricació de taulells.
L'aparició de fàbriques ha anat configurant una distribució geogràfica i social molt determinada. Generació
darrera generació, s'ha anat consolidant el caràcter i la forma de vida de la gent d'Onda envers la indústria
taulellera, desenvolupant així, un entorn característic que cal estudiar i donar a conèixer.
En les últimes dècades, les poblacions properes a la ciutat s'han sumat a aquesta tradició ceràmica i
taulellera consolidant un sector que ha fet de la Província de Castelló la principal zona productora de taulells
a nivell estatal i una de les primeres a nivell mundial.
Una de les missions principals del Museu es precisament difondre aquesta cultura, i això només es pot
aconseguir des d'un Museu viu i actiu, que propose i oferisca una programació que permeta un fàcil accés al
coneixement de l'evolució taulellera. I que millor forma que començar per els més menuts. Donar a conèixer
el seu entorn més proper i aprendre les tradicions dels seus avantpassats contribueix a sociabilitzar i a
desenvolupar la consciència pel respecte al patrimoni cultural i social. L'escola ja realitza aquesta funció des
de la perspectiva d'una educació reglada, per tant, les activitats que han de sorgir del Museu cal que es
converteixin en un complement per als col·legis, però en aquest cas des d'una posició d'educació no
reglada, que de segur serà ben rebuda.
Es en aquest sentit que el Museu del Taulell ha dissenyat una sèrie d'activitats que compleixen aquesta
missió sota el format d'escola d'estiu. Donant a més, resposta a una demanda que existeix entre els pares
que tenen horari laboral en estiu i que els puga ajudar en les seves responsabilitats d'atenció i educació cap
als fills.
A través del joc, tallers experimentals, excursions, visites guiades, etc., i sota la premissa de l'aprenentatge
significatiu, es a dir, que l'alumne adquirisca coneixements a través dels seus propis descobriments, el
Museu per a juliol i agost del 2014, ha programat una vegada més activitats relacionades entre si que
configuren el programa “Un Estiu de Ceràmica” (10a edició).
OBJECTIUS GENERALS
· Potenciar l'estima i el respecte pel patrimoni cultural en general i el d'Onda en particular.
· Analitzar i entendre la historia i l'entorn més proper a l'alumne.
· Desenvolupar el sentit crític de l'alumne.
· Desenvolupar la capacitat creadora de l'alumne.
· Conèixer la importància i les funcions del Museu.
· Divertir-se i gaudir amb les distintes activitats programades.
· Potenciar el treball individual i col·lectiu.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
· Analitzar l'evolució que ha sofert la fabricació i la decoració de taulells a Onda.
· Comprendre el procés de fabricació i decoració de taulells.
· Descobrir les distintes aplicacions que proposa el taulell i la seva funcionalitat.
· Reflexionar sobre el llegat cultural i industrial heretat generació darrera generació de treballadors
onders.

· Conèixer les possibilitats funcionals que ofereix la ceràmica en general, les passades, les actuals i
les propostes de futur.
· Treballar els conceptes de decoració, artesania, art... a través de creacions pròpies i en equip.
· Conviure amb el medi físic i cultural d'Onda i observar la influència de la industria taulellera.
ESTRUCTURA DE L'ACTIVITAT
L'estructura de la programació d'activitats “Un Estiu de Ceràmica” es la següent:
· Durada: 8 setmanes (4 torns): 1ª i 2ª quinzena de juliol i 1ª i 2ª d'agost, de dilluns a divendres en
horari de 9:30 a 13:30. (generalment al Museu)
· Destinataris: Xiquets entre 4 i 12 anys.
· Nº de places: 50 alumnes per cada torn que se dividiran en dos grups, xiquets de 7 a 12 anys i
xiquets de 4 i 6 anys en funció de les necessitats
· Personal: 5 monitors per cada torn més alumnes de suport en pràctiques.
PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS PER QUINZENES
· Setmana 1.- MÒDUL: LA FABRICACIÓ I LA DECORACIÓ DEL TAULELL
Activitats: · Tallers de fabricació i decoració de taulells.
· Excursió a una fàbrica moderna de taulells
· Activitat sanefa humana.
· Setmana 2.- MÒDUL: L'ALFARERIA I LA CERÀMICA DE FORMA
Activitats:

· Tallers terrisseria i ceràmica de forma
· Visita al taller d'un artesà.

· Setmana 1-2.- MÒDUL TRANSVERSAL: CONEIXER L'ENTORN.
Activitats: · Visita guiada al museu amb activitat didàctica.
· Activitat “Museus i Memòria. Imaginar i crear”
· Tur fotogràfic.
· Visita al centre històric d'Onda i Castell, activitat didàctica “Descobrir la nostra
història”.
· Excursió a l'assud de Tales i a altres indrets del municipi
· Mural gegant de pintura (Manolo Safont).
· Jocs i activitats d'esbarxo varies.
Nota:
L'organització del programa es reserva el dret a modificar i/o canviar les activitats programades en funció de
les necessitats que vagen sorgint.

