Taller 6 - 12 anys
LA NATURA EN LA POESIA
I EN LA CERÀMICA
Els ceramistes ens apropen a la
natura com ho fa Joan Maragall
en els seus poemes
Horari: de 10:00 a 12:00
Durada: 2 hores
Preu per alumne: 3,50 ¤
Joan Maragall en el seu poema “Muntanyes” fa al·lusió
a diversos aspectes de la natura. Molts ceramistes,
també han utilitzat elements de la natura per a
ornamentar les seves creacions. Llegint poesia i
observant algunes obres de ceràmica, descobrirem
que la natura és una font d’inspiració per als artistes.
Al taller, utilitzant les tècniques bàsiques, elaborarem
una placa significativa d’un paisatge natural, tal i com
el volem expressar nosaltres mateixos.

Taller 3 - 5 anys
PAISATGES NATURALS A LA
CERÀMICA
Llegim poesia, observem ceràmica
i representem amb el fang
Horari: de 10:00 a 12:00
Durada: 1 h 15 min - 1 h 30 min
Preu per alumne: 3,50 ¤
“Campaneta, la ninch, ninch, ¿qui la troba? no la tinch”
El poema “Jugant” de Joan Maragall ens incita a jugar i
ho farem descobrint, entre les peces exposades al museu,
unes molt especials amb ornamentacions representatives
de la natura.
Al taller, utilitzant les tècniques bàsiques, modelarem un
element de la natura per aproximar-nos a aquesta temàtica
que tant li agradava a l’insigne poeta.

Taller ESO i Batxillerat
INTERPRETACIÓ DE LA NATURA
EN LA CERÀMICA I EN LA POESIA
La natura evocadora de virtuts,
emocions i lluites
Horari: de 10:00 a 12:00
Durada: 2 hores
Preu per alumne: 3,50 ¤
La iconografia referent a la natura en la ceràmica ens dóna
informació sobre l’entorn en el qual manufactures i artistes
creen la seva obra. En la poesia “Himne Ibèric”, Joan
Maragall utilitza la natura per transmetre trets característics
d’algunes regions d’Espanya. Tot observant peces del
museu i intercalant paraules del poeta, analitzarem la
significació de la natura més enllà de la simple representació.
Al taller, amb el fang, elaborarem una escultura
contemporània evocadora d’un element de la natura i que
transmeti els valors de solidaritat i respecte per l’entorn.

Tallers organitzats per a aproparnos al patrimoni de la ciutat de
Barcelona i aprofundir en el
coneixement de la nostra cultura
VISITES GUIADES “A LA CARTA”
La visita s’adaptarà a les col·leccions permanents i a
les exposicions temporals per cobrir les necessitats dels
estudiants de qualsevol nivell pedagògic.
Horari: de 10:00 a 14:00
Durada: 1 h – 1 h 30 min
Preu per alumne: 2,00 ¤
Servei d’assessorament personalitzat per als Educadors.
Per tal d’ampliar l’activitat a l’aula, els educadors podran
rebre assessorament per correu electrònic o concertar
una cita amb l’equip de monitors.
Sessió informativa per a les Escoles, dimarts 7 de
setembre a les 11:00, al Museu de Ceràmica.

Informació i reserves
Dimarts a divendres: 10:00 a 17:00
93 256 34 65 – 93 256 34 63
reserves.mad.mti.mc@bcn.cat
Amb la col·laboració de:

L’Any Maragall commemora els
cent cinquanta anys de la naixença
i els cent anys de la mort del poeta.
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