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Continuem vivint temps de canvis, de mutacions. Ha canviant la nostra manera de viure,
de relacionar-nos, de compartir, d’ensenyar y d’aprendre. Ens hem reinventat. Ens hem
adapta a unes noves circumstàncies. El Museu del taulell també ho ha fet amb propostes
culturals i educatives que s’han adaptat als canvis i a les necessitats dels seus usuaris.
Durant el confinament general de la primavera de 2020, provocat per la situació
pandèmica, i durant l’últim trimestre de 2020, amb els projectes culturals Ceràmica des de
casa primer i MUTAR-HI després, ja vam començara a reinventar i readaptar l’activitat
cultural del Museu del Taulell a aquesta nova manera de relacionar-se amb el públic.
Però com no podia ser d’altra manera, el Museu vol continuar establint aquestes
connexions amb l’objectiu principal de donar a conèixer i reflexionar sobre la nostra
cultura ceràmica.

MUTAR MÉS. Cultura ceràmica
és el nou cicle d’activitats per als mesos de març, abril i maig de 2021, dissenyades i
programades pel Museu del Taulell, que pretén donar continuïtat i ampliar els anteriors
cicles..
MUTAR MÉS Continua proposant noves formes de trobar-nos, de relacionar-nos. Calen
noves maneres d’establir connexions amb el nostre alumnat, famílies, mestres,
professors, associacions... És tracta de noves propostes per mantenir vives i dinàmiques
les xarxes establides entre el centre museístic i el conjunt de la societat ondera. El Museu
ha de MUTAR encara MÉS per continuar erigint-se com un espai de servei social. Com
sempre.
Acollint-nos al lema transversal escollit per l’ICOM (Organisme que aglutina tots els
museus del món) per a 2021, El museu del futur, recuperar i reimaginar, al Museu del
Taulell adoptem aquesta idea de canvi de paradigma, de mutació, per afrontar els nous

reptes del futur, amb mires obertes cap a les noves possibilitats i oportunitats que se’ns
presenten al capdavant. Hem de continuar treballant i generant noves fórmules de
connexió.
Conscients dels seus beneficis per al benestar conjunt de la societat, el Museu, com a
agent educador que és, vol servir de complement i suport a tots aquells centres,
institucions, agrupacions, estaments, etc. preocupats també per l’educació, per la cultura i
el patrimoni d’Onda. Amb un esperit cooperatiu i col·laboratiu. MUTAR MÉS, amb les
seves propostes té un gran repte per endavant, amb el propòsit principal de continuar
creant eixos ponts i lligams culturals i interpersonals.
A banda de les sales d’exposició permanents, a disposició del públic i en l’horari habitual
del Museu, a continuació vos presentem les activitats i accions culturals i educatives que
el Museu del Taulell «Manolo Safont» te previst desenvolupar durant els propers mesos
de març, abril i maig. Totes elles adaptades i garantint les mesures sanitàries i la
normativa vigent en cada moment. També estan ajustades als protocols establerts i pla de
contingència dissenyat pel propi Museu amb motiu de la pandèmia per la COVID-19.
Nota: El cicle d’activitats MUTAR MÉS, donant continuïtat a MUTAR-HI, hauria d’haver-se
realitzat durant els mesos de febrer, març i abril de 2021, però degut al tancament del
museu, per causa de la situació pandèmica, durant el mes de febrer, es va tindre que
endarrerir als mesos de març, abril i maig.
ACTIVITATS I PROPOSTES
· Exposició temporal: Gaudí & el trencadís.
El mosaic de trencadís és una de les imatges que millor identifiquen l'obra d'Antoni Gaudí.
En el modernisme, l'arquitectura representa la síntesi de totes les arts i, gràcies a l'ús
adequat de l'ornamentació, es genera una rica combinació de formes, volums, textures i
també de colors -un color que ve donat, sobretot, per l’ús del mosaic de ceràmica i vidre.
Aquesta exposició vol explicar l'origen i evolució del trencadís que acaba en un procés de
deconstrucció d'aquesta tècnica, descobrint la matèria primera a partir de la qual es
compon. Així, es presenten peces originals i rèpliques al costat de fotografies, de manera
que es poden identificar una gran part dels materials emprats.

Molts models de taulells que s’identifiquen en el trencadís de Gaudí, també els trobem
entre les col·leccions del Museu del Taulell provinents de les fàbriques d’Onda. Aquest
paral·lelisme constata la influència decorativa dels taulells onders en l’art arquitectònic de
primeries del s. XX encapçalat a Espenya per l’arquitecte, mundialment conegut, Antoni
Gaudí i les seves tècniques decoratives.
Temporalització: a partir de març.
· Mostra: Dia Internacional dels Museus 2021. El futur dels museus: recuperar i
imaginar.
El Museu del Taulell torna a posar en marxa el projecte de col·laboració amb l’IES Serra
d’Espadà per commemorar el Dia Internacional dels Museus. Per setè any consecutiu, el
centre educatiu i el Museu projecten una mostra expositiva a partir de l’obra artística
realitzada per l’alumnat que forma part d’un gran projecte de centre on participen la
majoria dels seus departaments.
Per la seua banda, el Museu obre els seus tallers i els posa a disposició d’alumnat i
professorat per realitzar obra ceràmica que també en formarà part de la mostra. Així,
durant els mesos de març abril i maig, s’anirà gestant tota l’obra que s’exposarà al Museu
coincidint amb el 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
Per enguany, el lema proposat que servirà de fil connector entre l’obra realitzada és: El
futur dels museus. Recuperar i imaginar, que s’adapta perfectament a la conjuntura actual
i ens permet reflexionar sobre els nostres actes i comportament de convivència social.
Temporalització: mesos de març abril i maig.
· Programa de visites guiades per a grups concertats.
En grups reduïts, continuem amb el programa de visites guiades a les exposicions del
Museu per a qualsevol tipus de grup. Adaptant-nos a les necessitats, expectatives i
mobilitat que s’acorden amb els/les responsables del grup. I Ajustant-nos a la normativa
sobre els afoaments.

Durada: Entre una i dues hores (en funció dels horaris del grup).
Preu: 1 € per persona (Exempts de pagament: grups d’Onda, menors de 4 anys i grups
amb algun tipus de discapacitat)
Número de places: fins un màxim de 20 persones (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19 en cada moment).
Cal concertar prèviament.
Temporalització: Amb continuïtat durant tot l’any.
· Programa de visites guiades per a particulars. Història i tradició ceràmica.
Encetem un nou programa de visites guiades per a particulars que tindran lloc alguns
dissabtes i diumenges al mes i que se publicitaran al seu degut temps. En aquest cas, les
visites guiades aniran destinades a particulars que vulguen conèixer o descobrir les
col·leccions del Museu que ens traslladen a les nostres tradicions ceràmiques. En aquest
cas, els particulars que vulguen participar, tindran que reservar plaça prèviament amb el
Museu, fins configurar grups reduïts.
Durada: Entre una i dues hores (en funció dels horaris del grup).
Preu: 1 € per persona (Exempts de pagament: grups d’Onda, menors de 4 anys i grups
amb algun tipus de discapacitat)
Número de places: fins un màxim de 20 persones (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Cal concertar prèviament.
Temporalització: Amb continuïtat fins el mes de juny.
· Programa de visites guiades + taller de ceràmica
En grups reduïts, continuem amb el programa de visites guiades més un taller de
ceràmica per a qualsevol tipus de grup. Adaptant-nos a les necessitats, expectatives i
mobilitat que s’acorden amb els/les responsables del grup.

Durada: 2 h i 30 min aproximadament (en funció dels horaris del grup).
Preu: 3 € per persona (Exempts de pagament: grups d’Onda, menors de 4 anys i grups
amb algun tipus de discapacitat)
Número de places: fins un màxim de 20 persones (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Disponibilitat de fer el taller també a l’aire lliure.
Cal concertar prèviament.
Temporalització: Amb continuïtat fins el mes de juny.
· Projecte Dissabtes de ceràmica (familiar)
Amb totes les mesures corresponents, continuem amb la temporada del projecte
Dissabtes de ceràmica, que està sent una mica especial per tots els condicionants de la
pandèmia, però que amb molta il·lusió, dissenyem per a que puguem gaudir de nou del
nostre patrimoni i cultura ceràmica. Per exemple, al febrer que el museu estava tancat,
varem proposar una activitat virtual sobre Carnestoltes.
Amb la mateixa dinàmica que durant l’últim trimestre de l’any passat, es van a posar en
marxa nous tallers del programa educatiu “Dissabtes de ceràmica”. Es tracta d’un taller de
ceràmica al Museu per a tots els membres de la família. Alguns dissabtes al mes, el
Museu oferirà un taller familiar que variarà la seua temàtica per a cada sessió, en funció
de les exposicions temporals, l’època de l’any, celebració d’alguna efemèride o data
assenyalada, temàtiques concretes de continguts de les col·leccions, etc. Els tallers
sempre vindran precedits d’explicació i interacció amb les peces exposades per
contextualitzar cada temàtica.
Propers tallers programats:
· Dissabte 20 de març: Qüestions de genere. Març és el mes de la dona, i al
Museu podem trobar taulells on s’observen alguns estereotips sobre genere i
sobretot el paper de la dona en la societat.
· Dissabte 17 d’abril: El trencadís, tècnica decorativa. Amb motiu de l’exposició
temporal del Museu, podrem usar aquesta tècnica decorativa per fer les nostres
pròpies creacions artístiques.

· Dissabte 15 de maig: Dia Internacional dels Museus. El futur dels Museus.
Recuperar i imaginar. Amb motiu de l’exposició temporal sobre el Dia
Internacional dels Museus presentarem un taller d’intervenció sobre obres d’art.

Cada taller es publicitaran amb l'antelació necessària per poder fer la inscripció prèvia.
Horari: d’11.00 a 14.00 h.
Preu: 3 € per persona (Exempts de pagament: grups de Onda, menors de 4 anys i grups
amb algun tipus de discapacitat)
Número de places: fins un màxim de 20 persones (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Possibilitat de realitzar els tallers a l’aire lliure.
Temporalització: Inici: mes de març; Finalitza: mes de maig.
Projectes per a grups escolars de 0 a 3 anys
El Museu del Taulells té la possibilitat d’atendre a grups d’aquest etapa educativa de tres
maneres diferents:
Possibilitat A: L’alumnat visita el museu i respectant totes les normes de seguretat
es crearà una dinàmica adaptada a l’edat per l’exposició de taulells del Museu,
després és realitzarà un taller de ceràmica on cada alumne podrà fer el seu propi
taulell (com en altres activitats, el grup es dividirà en 2 grups i mentre un grup fa el
taller l’altre farà la visita i després canvien).
Possibilitat B (maleta didàctica): El personal del Museu del Taulell elaborarà un
material didàctic (imatges de taulells per projectar i eines per treballar fang) i es
desplaçarà al centre educatiu per fer un taller (a ser possible al pati, a l’aire lliure).
Possibilitat C (maleta didàctica): El Museu del Taulell proporcionarà als i les
responsables del grup els materials necessaris i un tutorial fotogràfic perquè els/les
educadors/es que ho sol·liciten puguen desenvolupar ells/es mateixa un taller de
ceràmica a l’aula.
Horaris: a convenir entre les educadores del centre educatiu i el Museu.
Preu: Gratuit

Número de places: fins un màxim de 20 alumnes (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Concertar prèviament.
Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure.
Temporalització: Inici: mes de març; Finalitza: mes de juny
Projectes per a grups escolars d’infantil (o primers cursos de Primària)
El Museu del Taulell ha elaborat un material didàctic per a infantil o cicle inicial de
Primària, que consta de documentació gràfica, adaptada a l’edat, per a entendre la
importància dels taulells a Onda. La fabricació de taulells té una llarga tradició a la localitat
i és el motor econòmic. També s’ha preparat un tutorial sobre com elaborar un taulell en
fang a classe.
El Museu del Taulell té la possibilitat d’atendre a grups d’aquest etapa educativa de 4
maneres diferents:
Possibilitat A: L’alumnat visita el museu i respectant totes les normes de seguretat
es crearà una dinàmica adaptada a l’edat per l’exposició de taulells del Museu,
després és realitzarà un taller de ceràmica on cada alumne/a podrà fer el seu propi
taulell (com en altres activitats, el grup-classe es dividirà en 2 grups i mentre un fa
el taller l’altre farà la visita i després canvien).
Possibilitat B (maleta didàctica): El personal del Museu del Taulell elaborarà un
material didàctic (imatges de taulells per projectar i eines per treballar fang) i es
desplaçarà al centre educatiu per fer un taller (a ser possible al pati, a l’aire lliure,
en places o jardins).
Possibilitat C (maleta didàctica): El Museu del Taulell proporcionarà als/les
responsables del grup els materials necessaris i un tutorial fotogràfic perquè els/les
educadors/es que ho sol·liciten puguen desenvolupar elles mateixa un taller de
ceràmica a l’aula.
Nota: en les modalitats B i C existeix la possibilitat de fer les explicacions dels
materials gràfics i turorials per videoconferència.
Horaris: a convenir entre els/les mestres del centre educatiu i el Museu.
Preu: Gratuit (Grups de fora d’Onda, consultar preus)

Número de places: fins un màxim de 25 alumnes (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Concertar prèviament.
Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure, en places o jardins a determinar.
Temporalització: Inici: mes de març; Finalitza: mes de juny.
Projectes per a grups escolars de 4t de Primària: Els oficis
Com ja ve sent habitual des de fa 17 anys, durant aquestes dates, el Museu desenvolupa
l’activitat Els oficis, que consisteix a conèixer el ric patrimoni tauleller exposat a les sales
del Museu des de la mirada del procés de fabricació antic. Amb un discurs adaptat i
adequat a les edats de l’alumnat, es va dirigint el grup per l’exposició del Museu
l’Etnologia del taulell per fer una comparativa entre els oficis antics i els moderns, per vore
en quins aspectes hem evolucionat i els canvis que s’han anat produint en la història de la
producció de taulells. L’activitat es complementa amb un taller de ceràmica on cada
alumne/a elabora i decora un taulell, a la manera de l’ofici de l’artesà i amb motius que fan
referència a oficis.
El Museu del Taulell té la possibilitat d’atendre als grups de quart de Primària de maneres
diferents adaptant-nos als plans de contingència tant del Museu com de les escoles:
· Possibilitat A: L’alumnat visita el museu i respectant totes les normes de
seguretat

es crearà la dinàmica. Després és realitzarà el taller de ceràmica per

elaborar el seu propi taulell. El grup es dividirà en 2 subgrups que a la vegada es
dividirà en dos subgrups més, quedant 4 grups de 5-6 alumnes per cada grup. Els
subgrups A i B faran la visita guiada a l’exposició separats, primer un i després
l’altre. Cada subgrup tindrà el seu educador. Mentre que els grups C i D faran el
taller, cadascú en una aula diferent i la ceramista anirà passant d’un a l’altra per fer
l’activitat. És a dir, mentre uns

fan el taller els altres fan la visita i després

canvien. *Atenció: En aquesta possibilitat caldrà que la ceramista del museu vaja a
l’aula, o mitjançant videoconferència a fer una introducció prèvia per elaborar els
esbossos i materials necessaris per fer el taulell durant la visita al Museu. Per tant
hauran de preparar uns materials previs, a l’aula, per dur al taller del museu.

· Possibilitat B (maleta didàctica): El personal del Museu del Taulell adaptarà
l’activitat a un document didàctic amb propostes i reflexions. En un primer dia el
personal del Museu es desplaçarà al centre educatiu per fer l’explicació de l’activitat
i explicació dels material que necessitaran preparar per pintar taulells. En un segon
dia, el personal del museu es desplaçarà al centre per fer el taller (a ser possible al
pati, a l’aire lliure) del taulells dels oficis.*Atenció: En aquesta ocasió caldrà que el
personal del museu vaja a l’aula a fer dinàmica i introducció prèvia per elaborar els
esbossos i materials necessaris per fer el taulell el dia de l’activitat o bé mitjançant
videoconferència.
Possibilitat C: Igual que la possibilitat B però la primera visita al centre no se fa i
se farà per videoconferència. La segona, el taller, si que ha de ser presencial al
centre.
Possibilitat D: El Museu del Taulell fa explicacions per videoconferència però com
no hi ha possibilitat de fer taller, se’ls emplaça a que facen els esbossos del taulell.
Horaris: a convenir entre els/les mestres del centre educatiu i el Museu.
Preu: Gratuit
Número de places: fins un màxim de 25 alumnes (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Concertar prèviament.
Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure, en places o jardins a determinar.
Temporalització: Inici: finals de febrer; Finalitza: mes de març.
Projectes per a grups escolars de 6è de Primària: Els Sotabalcons
En aquests moments, s’està en procés de planificar i dissenyar l’adaptació de l’activitat
dels Sotabalcons per a 6è de primària. Aprofitant les fitxes durant el confinament i poder
anar als centres a fer els sotabalcons (Elaborar dossier)
Projectes a la carta: Descobrir els taulells
Aquesta activitat està destinada a grups de tot tipus, escolars o no, que per temàtiques de
projectes d’aula o centre, o per interessos particulars, necessiten que la visita al Museu

estiga contextualitzada i emmarcada en alguna temàtica concreta. El disseny d’aquestes
activitats estan subjectes a la coordinació i el treball en equip entre els educadors del
Museu i els/les responsables del grup interessat i en funció de les expectatives de cada
grup concret. La combinació de tallers de ceràmica i visites interpretatives a les
exposicions, estan a la base d’aquestes activitats a la carta.
Horaris: a convenir entre els responsables del grup i el Museu.
Preu: 3 € per persona (Exempts de pagament: grups de Onda, menors de 4 anys i grups
amb algun tipus de discapacitat)
Número de places: fins un màxim de 25 persones (en funció de la normativa vigent i
adaptant-nos a les exigències sanitàries per la covid-19).
Concertar prèviament.
Possibilitat de realitzar els tallers del Museu a l’aire lliure, en places o jardins a determinar.
Temporalització: Inici: mes de març; Finalitza: mes de juny.

