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Activitats educatives
Terracotta Museu
Curs 2022 – 2023

La ceràmica, com a activitat que aglutina diferents 
coneixements, fomenta l’aprenentatge mitjançant 
l’observació i la descoberta. El Terracotta Museu, 
conscient d’aquestes possibilitats pedagògiques, 
ha preparat diverses activitats didàctiques que 
volen introduir el públic escolar en el món de la 
ceràmica. Les propostes inclouen visites dinàmi-
ques, tallers i la possibilitat de descobrir un 
obrador en actiu. A través de cadascuna una de 
les activitats els participants coneixeran  diferents 
aspectes de l’ofici del ceramista.
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Totes les activitats estan incorporades en la línia de subvencions Indika
de la Diputació de Girona.



Una peça de raku
Educació primària, ESO, batxillerat i cicles  
formatius
Visita + taller
120  minuts           10,00 € (mínim 200 € per grup)

És imprescindible saber que perquè l’argila esdevin-
gui ceràmica és necessari coure-la. A més de visitar 
el Museu, en aquesta activitat decorarem una peça 
que serà cuita al moment amb la tècnica del raku. I 
ens podrem endur la nostra peça decorada a casa!

Enfanga’t
Educació infantil
Visita + taller
120 minuts 

Ens introduirem en el món de la ceràmica tocant i 
barrejant l'argila amb l'aigua, experimentant direc-
tament amb els materials fins a obtenir un objecte 
senzill que ens podrem emportar a casa. Ens 
convertirem per un dia en autèntics ceramistes!

Un joc d’argila
Cicles inicial i mitjà d’educació primària
Visita + taller
120 minuts 

De jocs n'hi ha de moltes menes, i com que l'argila 
és un dels materials més abundants a la Terra, de 
joguines de ceràmica també n'hi ha. En el taller 
crearem un joc per divertir-nos amb els amics o la 
família. Serà un tres en ratlla totalment original i 
creatiu!

La ceràmica tradicional de la Bisbal
Educació infantil, educació primària, ESO, 
batxillerat i cicles formatius
Visita guiada
Entre 60 i 75 minuts segons el nivell  3,00 €

Volem descobrir i analitzar tot el procés que 
antigament seguien els ceramistes bisbalencs: des 
de l'extracció de les matèries primeres, la trans-
formació en argila, l'elaboració de les peces, fins a, 
finalment, la cuita, el moment clau en què culmi-
nen tots els esforços.

Anem a l’obrador
Educació infantil, educació primària, ESO,  
batxillerat i cicles formatius
Visita + demostració
45 minuts 4,50 €

La ceràmica de la Bisbal no és només cosa del 
passat, amb aquesta activitat descobrirem com són 
actualment els tallers de la ciutat. Coneixerem el 
ceramista, que ens explicarà cada un dels espais i 
el procés que segueix.

Del museu a l'obrador
Educació infantil, educació primària, ESO,  
batxillerat i cicles formatius
Visita + demostració
120 minuts 6,50 €

Visita combinada en la qual podrem descobrir dos 
espais: primer farem la visita guiada a l’exposició 
permanent del Museu i després anirem a un dels 
tallers de ceràmica en actiu de la Bisbal.

Una casa de llum
Cicle superior d’educació primària
Visita + taller
120 minuts 

Abans que hi hagués llum elèctrica es feien servir 
espelmes, o avui quan volem tenir una llum càlida en 
una sala també en fem servir. En el taller crearem un 
suport en forma de casa per donar caliu a la nostra 
llar, serà un objecte decoratiu i funcional.

Rajoles en sèrie
ESO, cicles formatius i batxillerat
Visita + taller
120 minuts 

Les rajoles s’han utilitzat per a fer paviments, enra-
jolats de parets, arrimadors, murals... Tot el que 
podem veure al Museu ens ajudarà a descobrir 
l’ampli ventall de possibilitats per poder dissenyar 
una rajola original i crear una composició mural 
per a l’escola.

* En el cas de voler les peces cuites, s’aplicarà un suplement de 
  3 € (no s’inclou el transport).

5,00 € Cuita opcional: 3 €/peça*
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