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

"Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "EL NOSTRE BETLEM CERÀMIC"

Destinataris: Taller familiar

Dates: 17 de desembre

Horari: d'11:00 a 14:00 h

Número màxim de participants: 40 places, comptant adults i xiquets.

Preu:  3 € per persona. Gratuït per a menors de 4 anys, discapacitats i empadronats a

Onda.

Objectiu de la sessió:

· Gaudir d'un matí diferent en família

· Propiciar la percepció del Museu com a element identitari i propi de la ciutat

· Sensibilitzar els participants en el coneixement de diferents aspectes relacionats amb la

“cultura del taulell”

· Experimentar amb un material expressiu poc habitual com és la ceràmica

· Aproximar els participants a diferents tècniques d'elaboració i decoració ceràmica

· Fomentar el treball de col·laboració entre diferents membres d'una mateixa família

· Fomentar i desenvolupar la capacitat creativa dels participants a través del joc

· Aprendre i experimentar amb diferents textures a través de les propietats plàstiques del

fang

· Estimular la imaginació, la curiositat i la capacitat d'observació dels participants

· Aproximar els participants a les col·leccions permanents de taulells del Museu a través

de l’observació i relació de motius nadalencs.



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 està programada per al proper dissabte 17 de desembre. En aquesta

ocasió, com ja ve sent habitual els últims anys i en aquestes dates, i adaptant-nos també

a les diferents edats de  tots els membres de la família,  es treballaran tècniques de

decoració de taulells i manipulació d'argila per a la realització d'objectes creatius sobre la

temàtica  nadalenca.  Prenent  com  a  referència  i  inspiració  els  motius  que  es  puguin

relacionar sobre aquesta temàtica i  que podem trobar en l'extensa i  variada col·lecció

permanent de taulells que alberga el Museu. Així, amb les peces i creacions realitzades



pels participants es compondrà un gran pessebre ceràmic que romandrà exposat al públic

durant totes les festes nadalenques.

Les  famílies  que  desitgin  participar  en  la  sessió  del  proper  17  de  desembre  podran

realitzar reserva telefònica trucant al Museu del Taulell (964.770.873) a partir del proper

dimecres 7 de desembre pels matins i  fins al  dia d'abans de la seva celebració i 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. 

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.



Amb aquesta programació didàctica es contribueix a augmentar i consolidar la ja extensa

oferta educativa del Museu del Taulell. 


