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Visites guiades i tallers
Terracotta Museu

En el Terracotta Museu tenim una àmplia oferta de 
visites guiades i tallers per a grups organitzats. Amb 
l'acompanyament d'un guia, podreu visitar l'exposició 
permanent del Museu, un obrador de ceràmica en 
actiu, fer un taller amb un ceramista professional, o 
tot plegat.

Observacions pràctiques:
- Per concertar l’activitat cal fer reserva prèvia.
- Es disposa d’aparcament propi amb espai per a autocars.
- Es garanteix l’accés als visitants amb mobilitat reduïda.

TERRACOTTA MUSEU

Visites guiades
i tallers



També podeu combinar la visita guiada al Museu amb la visita a l'obrador 
de ceràmica o, si ho preferiu, fer una jornada dedicada a la ceràmica que 
inclou la visita a l'obrador de ceràmica, a l'exposició permanent i un dels 
dos tallers a escollir (taller de raku o taller de modelatge i tècniques 
decoratives).

TÍTOL

Visita guiada al 
Terracotta Museu

Visita a un obrador
de ceràmica

Taller de raku +
Visita guiada al Museu

Taller de modelatge i 
tècniques decoratives + 
Visita guiada al Museu

Català o castellà Francès o anglès

IDIOMA

Grups de
menys de

20 persones

70,00 €
grup

3,50 €
persona

110,00 €
grup

5,50 €
persona

100,00 €
grup

5,00 €
persona

140,00 €
grup

7,00 €
persona

240,00 €
grup

12,00 €
persona

280,00 €
grup

14,00 €
persona

200,00 €
grup

10,00 €
persona

240,00 €
grup

12,00 €
persona

Grups de
més de

20 persones

Grups de
menys de

20 persones

Grups de
més de

20 persones

COMBINACIONS

Català o castellà Francès o anglès

IDIOMA

Grups de
menys de

20 persones

170,00 €
grup

8,50 €
persona

250,00 €
grup

12,50 €
persona

340,00 €
grup

17,00 €
persona

420,00 €
grup

21,00 €
persona

Grups de
més de

20 persones

Grups de
menys de

20 persones

Grups de
més de

20 persones

Visita guiada 
al Museu

+
Visita a un 
obrador de 
ceràmica

Visita guiada
al Museu

+
Visita a un
obrador de 
ceràmica

+
Taller de raku

300,00 €
grup

15,00 €
persona

380,00 €
grup

19,00 €
persona

Visita guiada
al Museu

+
Visita a un
obrador de 
ceràmica

+
Taller de 

modelatge i 
tècniques 

decoratives

Visita guiada al Terracotta Museu
Durada: 75 minuts

L'activitat més emblemàtica de la Bisbal d'Empordà 
ha estat, històricament, la ceràmica, una manufactu-
ra de gran tradició i renom que ha generat un impor-
tant patrimoni material i immaterial. Amb la visita 
guiada a l’exposició permanent del Museu coneixe-
rem la importància d’aquest sector en la història i 
l'actualitat de la ciutat.

Visita a un obrador de ceràmica 
Durada: 50 minuts

Visitarem un taller de ceràmica on coneixerem com 
s’organitza el procés de producció artesanal de la 
ceràmica. El terrisser ens farà una demostració de 
com es modelen les peces al torn i de com es decoren 
amb les tècniques tradicionals de la Bisbal.

Taller de raku + Visita guiada al Museu
Durada: 3 h

Després de visitar el Museu decorarem una peça que 
serà cuita al moment amb la tècnica del raku. Es 
tracta d’una tècnica tradicional oriental d’elaboració 
de ceràmica que avui es troba estesa a tot el món. La 
seva rapidesa permet estar present durant tot el 
procés de cocció. Ens podrem endur la peça que hem 
decorat a casa!

Taller de modelatge i tècniques
decoratives + Visita guiada al Museu
Durada: 3 h

Visitarem el Museu, contemplarem una demostració 
de torn i aprendrem algunes nocions de modelatge i 
decoració amb un ceramista professional. Ens podrem 
endur les nostres creacions a casa sense coure, però 
també tenim l’opció de deixar-les al Museu, on les 
envernissarem, les courem per a vosaltres i us les 
enviarem. Aquesta opció té un suplement de 3 € la peça 
(no inclou el transport).


