ACTIVITAT:

TALLER D'ELABORACIÓ DE CERÀMICA TRADICIONAL.

PLATS, CASSOLES I ART

PROGRAMA EDUCATIU:

«DISSABTES DE CERÀMICA»

PÚBLIC FAMILIAR

Vos presentem una nova proposta del Projecte educatiu «DISSABTES DE CERÀMICA»
En aquesta ocasió amb l'activitat:

TÈCNIQUES TRADICIONALS D'ELABORACIÓ CERÀMICA. PLATS CASSOLES I ART

El Museu del Taulell «Manolo Safont» ofereix un altre taller ceràmic destinat a famílies. 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, com en edicions anteriors, el Museu programarà mensualment
activitats didàctiques en les que puguin participar tots els membres d'una mateixa família.
Els tallers es desenvoluparan alguns dissabtes pel 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. Les sessions s'aniran anunciant amb
l'antelació necessària.
Els participants podran experimentar i conèixer diferents tècniques d'elaboració i decoració ceràmica
mitjançant el treball cooperatiu entre tots els membres de la família i a partir de continguts relacionats amb
les col·leccions del Museu i les seves exposicions temporals.
La propera sessió està programada per al dissabte 19 de novembre i porta per títol, Tècniques
tradicionals d'elaboració ceràmica. Plats, cassoles i art. Consistirà en l'aproximació, mitjançant la

manipulació pràctica i adaptant-se a les edats dels participants, a diferents tècniques d'elaboració ceràmica
amb l'objectiu de donar a conèixer i transmetre el procés artesanal dels nostres avantpassats que utilitzaven
la ceràmica en múltiples facetes quotidianes. Després d'un breu recorregut i debat per les col·leccions de
terrissa i la ceràmica de forma per conèixer diferents usos de la ceràmica: per cuinar, conservar aliments,
menjar, per jugar, per als animals, per a les construccions... es realitzarà un taller, dirigit per una ceramista
experta, sobre l'elaboració de ceràmica tradicional, emprant diferents tècniques de manipulació i modelatge
del fang. Tot i que el Museu estiga dedicat al taulell, no volem oblidar la ceràmica tradicional usada pels
nostres avantpassats que no deixa de ser l’antecedent de la indústria taulellera. Per això cal conèixer-la i
posar-la en valor.

A més, en aquesta ocasió, l’activitat està contextualitzada en la recentment inaugurada sala permanent del
Museu dedicada a la ceràmica de forma, amb un amplíssim repertori de peces que ens indiquen la varietat
d’usos i utensilis que la ceràmica ha posat al llarg de la història al servei dels quefers diaris de la humanitat.
Però també el potencial expressiu i artístic d’aquest material que podem observar en la variada obra artística
que es mostra al Museu també, on estan representats grans ceramistes vinculats a la localitat però de
renom nacional i internacional.

Les famílies que vulguin participar en aquesta sessió poden realitzar reserva telefònica trucant al Museu del
Taulell a partir del dimarts 8 de novembre i fins al dia d'abans de la seva celebració i fins arribar al límit de
25 places o 6 grups de famílies convivents, llavors s'obrirà llista d'espera. Les taxes per a poder realitzar
l'activitat s'han establert en 3 € PER PERSONA, sent GRATUÏT PER A MENORS DE 4 ANYS, PERSONES
AMB DISCAPACITAT I EMPADRONATS A ONDA.
Amb aquesta programació es contribueix a augmentar i consolidar la ja extensa oferta educativa del Museu
del Taulell.

