
 

ELS OFICIS ARTESANS AL MUSEU EPISCOPAL DE VIC: 
EINES PER TREBALLAR A L’ESCOLA. 
 
Organització: MUSEU EPISCOPAL DE VIC I CENTRE DE RECURSOS DE VIC DINS 
DEL PLA DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT 
 
Curs adreçat a: Mestres d’educació infantil i d’educació primària 

 
Durada: 10 hores 

 
Horari: De 17.30 a 19.30h. 

 
Lloc: Museu Episcopal de Vic  

 
Dates de realització: 2004-2005 

 
Dimecres         Març: 30 

   Abril: 6, 13, 20, 27 
 

Programa: Ciències Socials, Arts plàstiques, Expressió. 
 

Formadores:  Marta Berrocal i Assumpta Cirera 
 

Continguts: Amb tots els sentits ben desperts, la història, la història de l’art, les 
arts plàstiques i l’expressió, són les protagonistes del nostre passeig al passat. 

 
Proposem una immersió en les diferents col·leccions d’arts decoratives del museu: 
el teixit i la indumentària, el vidre, l’orfebreria, la forja i la ceràmica. El 
descobriment de les múltiples qualitats dels objectes ens  informen dels oficis 
artesans. Coneixerem els orígens, els materials i les tècniques emprades, des de 
diferents punts de vista, amb propostes pràctiques i experimentals. 

 
Diferents professionals ens obren els sentits i ens aporten els seus aprenentatges, 
recursos i suggeriments,  per poder aplicar-los a l’aula amb els alumnes. 

 
Objectius:  

 
Ø Aprofundir en el coneixement de les col·leccions del Museu, per 

descobrir-ne les múltiples aplicacions pedagògiques. 
Ø Donar a conèixer recursos pràctics tot experimentant per compartir 

l’experiència amb els alumnes. 
Ø Desvetllar inquietuds sobre l’entorn per contribuir a fomentar la 

creativitat i l’esperit crític. 
Ø Intercanviar experiències didàctiques i lúdiques amb diferents 

professionals. 
 



 

 
 
PROGRAMA 
 
 
1. SESSIÓ  30 de març  

 
Benvinguda i presentació del programa: Assumpta Cirera 
Formadora:  Marta Berrocal 
Proposta:  
Ens trobem, ens coneixem, ens agrupem i ens ho passem bé junts mentre 
parlem sobre qüestions com ara: com activar la imaginació a través de l’acció, 
treballant plegats en l’àrea de repòs del MEV. 

 
2. SESSIÓ  6 d’abril 

 
Formadora:  Assumpta Cirera 
Proposta:  
Un recorregut actiu i participatiu per les col·leccions de vidre i d’indumentària. 
Les qualitats dels objectes a través dels sentits. 

 
3. SESSIÓ  13 d’abril 

 
Formadora: Marta Berrocal 

      Proposta: 
Ens trobem i ens expliquem un munt de coses que vàrem “sentir” plegats 
mentre recorríem les sales. Proposem i inventem en grup. ¿Serà jugar o 
aprendre? Ambdues coses potser... 

 
4. SESSIÓ  20 d’abril 

 
Formadora:  Assumpta Cirera 
Proposta:  
Un recorregut actiu i participatiu per les col·leccions d’orfebreria, forja i 
ceràmica. Les qualitats dels objectes a través  dels sentits. 

 
5. SESSIÓ  27 d’abril 

 
Formadora: Marta Berrocal 
Proposta: 
Ens trobem, imaginem plegats, actuem i transformem. Avaluem també 
l’experiència compartida i celebrem haver-nos conegut! 
 
Enquestes, valoracions i tancament del curs. 


