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OFERTA PEDAGÒGICA
ACTIVITATS PER A LES ESCOLES
El Museu del Càntir d'Argentona ofereix als centres educatius
de Primària i Secundària un conjunt d'activitats pedagògiques
que els permetrà endinsar-se en el meravellós univers dels
atuells d'aigua, la terrissa i la ceràmica artística a través d'un
suggeridor recorregut per les renovades sales d'exposicions del
museu i participar activament en el procés de creació i
decoració de peces de ceràmica.
Les activitats educatives estan especialment dissenyades per
treure el màxim rendiment pedagògic de la visita al museu,
alhora que permet a alumnes i professors passar una bona
estona coneixent els diferents aspectes del món dels càntirs:
formes, funcions, història, procés de fabricació, etc.
Les activitats pedagògiques es fan amb monitors especialitzats,
tant pel que fa al treball a les sales del museu com al taller de
ceràmica al torn i la decoració d’un plat, i sovint s'acompanyen
de projeccions àudio visuals i fitxes de treball per als alumnes.
També es disposa de material preparatori per als professors.
Tot plegat, fa de la visita escolar al Museu del Càntir
d'Argentona una experiència magnífica avalada per les moltes
escoles que ens han visitat en els darrers anys i que han valorat
de forma molt positiva la seva experiència amb nosaltres.
Podeu trobar informació actualitzada a la nostra web:
www.museucantir.org

RESERVA DE LES ACTIVITATS
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h
Telèfons: 93 797 21 52 – 93 797 27 32
Persones de contacte: Fina Carreras
El preu de les activitats responen a l’ordenança fiscal núm.17 i estaran vigents mentre no s’acordi
la seva modificació.

DESCOBREIX EL MUSEU
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR
Sabíeu que arreu del món es fabriquen càntirs? Heu vist mai un càntir amb forma d’animal?
Voleu conèixer com eren els càntirs que va fer Picasso? Amb aquesta visita gaudireu d’allò
més tot descobrint la història i les diferents formes i funcions d’aquest atuell tan especial.
Nivells què s'adequa
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior.
ESO i Batxillerat
Durada
1,30 hores (aproximadament)
Objectius
Donar a conèixer:
- la importància de l’aigua per la vida i els seus usos per un món més sostenible.
- els aspectes bàsics dels atuells d’aigua i el càntir (tipologies, història, etc...).
- procés ceràmic: argiles, modelat, decoració i cocció.
Continguts
- Projecció d’un DVD infantil on s’explica la importància de l’aigua per la vida (cicles inicial
i mitjà d’E. Primària) o d’un DVD sobre el procés d'elaboració de ceràmica a La Bisbal
d’Empordà (Cicle superior d’E. Primària, ESO i Batxillerat).
- Visita guiada al Museu amb monitors especialitzats.
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitat
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores.
Cal concertar la visita prèviament.
Nombre d'alumnes
55 alumnes com a màxim
Preu
40 € per grups de 30 alumnes

Alumnes al Museu

ENFANGA’T AL TORN
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR
I TALLER PRÀCTIC DE CERÀMICA AL TORN
Si escolliu aquesta modalitat de visita us convidem a endinsar-vos en el món del càntir i la
ceràmica i convertir-vos en uns experts terrissers!. Una manera divertida d’aprendre a crear
els vostres propis gerros de fang utilitzant el torn de terrisser. Una experiència inoblidable!
Nivells als què s'adequa
Educació Infantil
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior
ESO i Batxillerat
Durada
3 hores (aproximadament)
Objectius
Donar a conèixer:
- la importància de l’aigua per la vida i els seus usos per un món més sostenible.
- els aspectes bàsics dels atuells d’aigua i el càntir (tipologies, història, etc...).
- procés ceràmic: argiles, modelat, decoració i cocció.
Continguts
- Projecció d’un DVD infantil on s’explica la importància de l’aigua per la vida (E. Infantil i
cicles inicial i mitjà d’E. Primària) o d’un DVD sobre el procés d'elaboració de ceràmica a
La Bisbal d’Empordà (Cicle superior d’E. Primària, ESO i Batxillerat).
- Visita guiada al Museu amb monitors especialitzats.
- Realització d’una peça de fang al torn a l’Escola Taller de ceràmica del Museu.
Observacions
La peça realitzada al taller s’ha de deixar al taller per tal de poder ser envernissada i cuita. Al
cap d’uns quinze dies aproximadament s’avisarà a l’escola perquè vingui a recollir-les.
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitat
Dilluns i divendres de 10 a 13 hores,
Cal concertar la visita prèviament.
Nombre d'alumnes
55 alumnes com a màxim.
Preu
8 € per alumne per la realització del taller + 40 € per grup (màxim 30 alumnes)

Alumnes al Taller de Ceràmica

PICASSO PER UN DIA
VISITA GUIADA AL MUSEU DEL CÀNTIR
I TALLER DE DECORACIÓ D’UN CÀNTIR A L’ESTIL PICASSIÀ
Sabíeu que al Museu del Càntir hi ha 4 càntirs de Pablo Picasso? Si voleu sentir-vos com Picasso
per un dia i gaudir pintant un càntir com ell ho feia, escolliu aquesta modalitat de visita i deixeu
volar la imaginació !
Nivells als què s'adequa
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior
E.S.O. i Batxillerat
Durada
2 hores (aproximadament)
Objectius
- Introduir a l’alumne en l’obra ceràmica de Picasso, del qual el Museu exposa 4 càntirs.
Continguts
- Projecció d’un Power Point sobre la vida i l’obra de Pablo Picasso.
- Visita guiada a l’Espai Picasso amb monitors especialitzats.
- Realització de fitxes didàctiques.
- Decoració d’un càntir a l’estil picassià.
Observacions
El càntir decorat durant l’activitat quedarà en propietat de l’alumne el mateix dia de la visita.
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitat
Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 hores.
Cal concertar la visita prèviament.
Nombre d'alumnes
55 alumnes com a màxim.
Preu
8 € per alumne

Espai Picasso

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ TEMÀTICA DEL MOMENT
Visitant aquesta exposició temàtica descobrireu alguns dels interessants càntirs que
normalment no es troben exposats a la col·lecció permanent del museu. Una bona oportunitat
per conèixer el món del càntir des de diferents punts de vista.
Nivells als què s'adequa
Educació Primària: cicle inicial, mitjà i superior
E.S.O. i Batxillerat
Durada
1,30 hores (aproximadament)
Objectiu
- Donar a conèixer una col·lecció de càntirs d’una determinada temàtica, que
habitualment es troben a la sala de reserva o a altres col·leccions públiques o privades.
Contingut
- Visita guiada a l’exposició temàtica amb monitors especialitzats.
- Realització d’una fitxa.
- Segons l’exposició del moment, la visita es pot complementar amb un taller (consultar a
l’hora de fer la reserva).
Dies i horaris en què es pot realitzar l'activitat
Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 hores.
Cal concertar la visita prèviament.
Nombre d'alumnes
55 alumnes com a màxim
Preu
40 € per grups de 30 alumnes

