El Museu del Taulell posa en marxa un nou taller familiar dins del programa
educatiu "Dissabtes de ceràmica".

ACTIVITAT: "VIDA SALUDABLE AL MUSEU"
DESTINATARIS: Tots els membres de la família
DATA: 22 de juny de 2019
HORARI: 11.00 a 14.00 h
LLOC: Museu del Taulell «Manolo Safont»
MATERIALS: aptes per als xiquets i xiquetes. Proporcionats pel Museu.

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 de la proposta educativa “Dissabtes de ceràmica” està programada per
al dissabte 22 de juny. L’última proposta de la temporada 2018/2019 va dirigida a tots els
membres d’una mateixa família, com habitualment. Amb aquesta nova activitat, es pretén
apropar als participants als hàbits i rutines saludables i als distints processos i tècniques
ceràmiques mentre experimentem i observem en família per tal de crear la nostra pròpia
obra d’art artesanal a través de l’experimentació i el joc.
Sota el títol “VIDA SALUDABLE AL MUSEU”, l’objectiu general que es planteja és
treballar hàbits saludables sobre alimentació, higiene personal, condició física i com ha
variat el seu coneixement al llarg de la història. Al mateix temps, experimentem amb el
color, les formes i diversos materials artístic-expressius com el fang.

Es tracta d’una activitat que fomenta l’aprenentatge significatiu mitjançant intervencions
participatives durant el recorregut dinamitzat per l’exposició permanent del Museu i el
taller de ceràmica artística adaptat a la temàtica que es pretén treballar: els hàbits
saludables.
Junts investigarem en quins taulells apareixen referències als hàbits saludables o aquells
que no ho són tant mentres grans i petits ens concienciem de la importància de la pràctica
regular d’activitat física i de tindre una rutina adequada d’alimentació i higiene. Tot açò
ens servirà d’inspiració per a crear la nostra safata decorativa d’aliments saludables en
ceràmica al taller de ceràmica artística, manipulant el fang i amb una forma diferent
d’aplicar el color: els esmalts.
Amb aquestes dinàmiques participatives i col·laboratives, potenciem les capacitats
cognitives i intel·lectuals de grans i menuts per mantindre estils de vida saludable que
tenen una repercusió a llarg plaç. Es tracta de fomentar també les habilitats
comunicatives, treballant diferents funcions cerebrals com la memòria, l’abstracció, el
pensament crític, el llenguatge, etc. A més a més, el joc i la manipulació del fang són
mitjans d’aprenentatge ideal ja que els xiquets i xiquetes aprenen explorant,
experimentant mitjançant els sentits i posen en marxa la imaginació, estimul·lant la
curiositat dels xiquets i xiquetes, la observació i la comparació d’idees per tal de prendre
decisions.
Aquestes accions són imprescindibles per desenvolupar el pensament creatiu i
l’aprenentatge significatiu. És també una forma de desenvolupar diferents habilitats i
capacitats com per exemple la coordinació, la psicomotricitat fina, la concentració, la
precissió, la memòria i la percepció visual.

Les famílies que desitgin participar en la sessió del proper dissabte 22 de juny podran
realitzar reserva telefònica trucant al Museu del Taulell (964.770.873) a partir del 10 de
juny i fins al dia d'abans de la seva celebració o 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.
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.
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 consolidar l'extensa oferta educativa del Museu.

