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

educatiu "Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "EL FUTUR DELS MUSEU: RECUPERAR I REIMAGINAR"

DESTINATARIS: Tots els membres de la família

DATA: 17 d’abril de 2021

HORARI: 11.00 a 14.00 h

LLOC: Museu del Taulell «Manolo Safont»

Cartell de l’ICOM per commemorar el Dia Internacional dels Museus.



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.

En aquesta ocasió,  estrenem nova proposta didàctica  en la sessió programada per  al

dissabte  15 de maig,  amb l’objectiu d’apropar a grans i menuts a distints processos i

tècniques  ceràmiques  de  decoració  per  a  realitzar  les  nostres  pròpies  creacions

artístiques. Per a inspirar-nos, prendrem com a punt de partida les peses que trobarem a

la  instal·lació  temporal  del  Museu  que  ens mostra  els  treballs  artístics  realitzats  per

l’alumnat de l’IES Serra d’Espadà d’Onda i el projecte artístic realitzat per l’IES Bovalar de

Castelló també exposat a les sales del Museu.

Dalt: Un alumne de l’IES Serra d’Espadà realitzant una de les peces de la instal·lació. Baix: Imatge de la peça expansiva realitzada per

l’alumnat de Batxillerat Artístic de l’IES Bovalar.



Per dur endavant aquest taller, per una banda trobem que l’ICOM, institució que aglutina

tots els museus del món, per tal de celebra l’efemèride del Dia Internacional dels Museus,

tots els anys trau un lema al voltant del que les institucions museístiques que ho desitgen,

tenen l’ocasió de realitzar exposicions, tallers, activitats, events... per commemorar aquest

dia assenyalat. A partir d’aquest lema El Museu del Taulell i l’IES Serra d’Espadà d’Onda

col·laboren  des  de  fa  ja  vuit  edicions,  en  la  realització  d’obra  artística,  realitzada

majoritàriament  amb  ceràmica  en  les  instal·lacions  museístiques,  que  culmina  en  un

projecte expositiu de tot aquest treball.

Per altra banda, enguany, fruit d’un treball final de màster (TFM) d’un alumne de la UJI, El

Museu del Taulell torna a col·laborar amb un centre educatiu de secundària. En aquest

cas amb l’IES Bovalar de Castelló, on s’ha realitzat una immersió en els projectes del

centre educatiu a partir de l’estudi i interpretació de l’obra artística del ceramista Manolo

Safont i la ceramista Angelia Alós. A partir d’una peça de cadascun dels artistes, l’alumnat

ha intervingut creant una nova peça col·laborativa i expansiva, seguint un procediment

artístic de reflexió i anàlisi.  

Alumnat de l’IES Serra d’Espadà i de l’IES Bovalar, treballant en les instal·lacions del Museu del Taulell



A partir de les obres resultants d’aquests dos projectes, el taller familiar proposarà als

participants  crear  les  seves  pròpies  obres  artístiques  de  col·laboració  entre  tots  els

membres  de  la  família,  experimentant  diferents  tècniques  de  manipulació  i  decoració

ceràmica. Al temps que gaudiran de les creacions exposades al Museu que ens serviran

d’inspiració. 

 

Agafant-se al lema de l’ICOM, cal reimaginar el museu per fer front als canvis socials i

com ens plantegen les peces dels projectes descrits, i això precisament pretendrem amb

el taller, reinventar i reimaginar amb les creacions artístiques en ceràmica.

Imatges de tallers familiars d’altres edicions sobre la mostra d’obra artística de l’alumnat de l’IES Serra d’Espadà amb motiu del Dia

Internacional dels Museus.



Les famílies que desitgin participar en la sessió del proper 15 de maig podran realitzar

reserva telefònica trucant al Museu del Taulell (964  77 08 73) a partir del dimarts  4 de

maig i fins al dia d'abans de la seva celebració o fins arribar al límit de 20 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. 

Nota:  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.

Peces de la instal·lació de l’edició de 2019.



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

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

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

concret. Per a més informació consultar amb el personal del Museu.

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

Alumnat de l’IES Serra d’Espadà muntant l’exposició de l’edició de 2019.


