FULL INFORMATIU PASSA L’ESTIU AL MUSEU 2019.

DONES QUE FAN HISTÒRIA!

Aquest estiu prepareu-vos per descobrir
potser no heu sentit a parlar mai però que
per entendre el nostre present.
Són dones de l’Ègara romana, de l’antiga
dones valentes, decidides i influents que
sorprenents de la nostra ciutat.

personatges de la història terrassenca dels que
han viscut fets extraordinaris, emocionants i claus
Vila de Palau de Terrassa, de la ciutat del fum…
ens faran viatjar en el temps i descobrir coses

Presentació.
Els Tallers infantils són una proposta del Museu de Terrassa que s’adreça als infants d’entre 4 i 12 anys
i que té com a objectiu apropar el patrimoni de la ciutat als més petits. Conèixer el seu patrimoni els
ajudarà a estimar-lo, a respectar-lo i a difondre’l.
El Departament d’Educació i d’Acció Cultural del Museu de Terrassa programa activitats infantils i
familiars durant els períodes de vacances escolars i els Tallers de Passa l’estiu al Museu es realitzen des
de l’any 2001.
Com cada estiu, el Museu estableix relacions amb diferents entitats de la ciutat que ens permeten dur a
terme activitats col·laboratives diverses relacionades amb el patrimoni històric, artístic, cultural i
esportiu.
Funcionament dels tallers.


Qui som?

Els tallers estan dirigits per l’equip del Servei Educatiu del Museu de Terrassa, que durant el curs
s’encarrega de desenvolupar el programa pedagògic als centres escolars i que compta amb una
àmplia experiència en el món de l’educació i el patrimoni.



Com ens ho maneguem?

Els tallers funcionen per setmanes temàtiques. Cada setmana té una motivació diferent tot i que hi
ha un centre d’interès comú a tot l’estiu: Dones que fan història!
En aquesta ocasió viatjarem per la història de Terrassa, des de l’antiguitat fins avui, de la mà de
personatges femenins. Posarem en valor la vida i obra de les terrassenques del passat que, sovint,
han quedat ocultades o oblidades.
Volem que aquesta òptica femenina ens descobreixi coses diferents i sorprenents i ens permeti
treballar temes com les desigualtats o la conquesta de drets civils.
La nostra aula a la Casa Alegre disposa d’un racó de jocs i un espai de lectura amb la col·laboració
de la Biblioteca Central de Terrassa. En aquest espai, podem fer les estones de lectura i de jocs
tranquils del final del matí. Els infants també poden portar llibres de casa relacionats amb els temes
que treballarem, sempre amb el nom ben marcat.
Dies temàtics:
Tots els dimarts farem jocs d’aigua al pati de la Casa Alegre, al migdia.
Un dia o dos a la setmana farem una sortida matinal a un dels equipaments de la ciutat.
La majoria dels dies farem petites sortides a espais propers a la Casa Alegre.


Amb qui anirem?

Les activitats estan pensades per poder treballar de manera conjunta amb tots els grups d’edat,
tots els participants comparteixen el mateix espai. De tota manera, en funció de l’activitat, cadascú
pot prendre un rol diferent i farem adaptacions pels més menuts. Aquesta metodologia de treball
ens permet treballar en equip, col·laborant i aprenent uns dels altres.

On anirem?
Les sortides de tot el matí s’acostumen a fer els dijous però el dia pot variar en funció dels
condicionants de cada setmana i dels espais a visitar, us anirem informant del calendari a través del
correu electrònic i a través dels mateixos infants.
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller
Taller

1: 25 a 28 de juny.
2: 2 a 5 de juliol.
3: 8 a 12 de juliol.
4: 15 a 19 de juliol.
5: 22 a 26 de juliol.
6 i 7: 2 a 10 de setembre

La Grània i la Galèria a Ègara
La Saurina i la Blanca, castlanes de Terrassa
La Miramunda i les heroïnes de la vila de Terrassa
La Teresita i la Mercedes a la Terrassa Industrial
La Quitèria i la Paulina, en lluita!
Terrassenques d’avui!


Tallers principals:
Al llarg de la setmana hem programat diferents activitats variades i relacionades amb el centre
d’interès, però cada setmana farem un taller més elaborat que s’articularà en diferents dies i en el
que farem el treball manual que cada setmana s’enduran a casa.
Treballarem de manera col·laborativa en els tallers conjunts en els que, cada setmana, prepararem
el material que es mostrarà a l’exposició que inaugurarem el 8 de setembre.


Horaris:
HORARI
De 8:45 a 9
9 a 11
11 a 11:30
11:30 a 13:30
13:30 a 14

ACTIVITAT
Acollida
Taller o activitat a l’aula
Esmorzar
Activitat exterior: itineraris, jocs de
descoberta o visites
Racons d’activitats a l’aula

Aquests horaris són aproximats i dependran de la dinàmica de l’activitat que estiguem fent.
-

Al matí obrim portes a les 8:45 del matí, l’activitat comença a les 9, és important que sigueu
puntuals per no afectar la dinàmica de funcionament del grup.
A 2/4 de 2 obrim la porta perquè aquells que ho desitgeu pugueu recollir als/a les vostres
fills/es una mica abans. Si voleu fer ús d’aquest servei, caldrà que aviseu al matí a les
monitores.
Per la recollida a les 2 del migdia, heu d’entrar a l’aula.
Fora d’aquests horaris, els dilluns i dimarts la Casa Alegre està tancada al públic i trobareu la
porta tancada, si teniu algun problema caldrà que telefoneu al Museu (93 739 70 72) perquè
des de l’aula d’activitats no se sent el timbre de la porta. Si no trobéssiu a ningú en aquest
telèfon, també podeu trucar al 606 666 004 (Sílvia) o 667 053 802 (Mia).



Material que cal portar:

-

roba còmoda que es pugui embrutar.
Esmorzar de mig matí en una bossa per portar a l’esquena. És important que també hagin
esmorzat a casa.
A l’aula hi haurà un dispensador d’aigua mineral però podeu portar una ampolleta d’aigua per
endur-nos durant l’activitat a l’exterior.
Gorra pel sol.
Crema o braçalet antimosquits
Els dimarts, per activitats d’aigua al pati de la Casa Alegre, al que porteu banyador, sabates
d’aigua que es fixin bé al peu, una tovallola i crema solar. També poden portar algun giny per
jugar amb l’aigua, tot i que ja en tindran a la seva disposició.

-



Comunicació:

-

Cada dia a l’arribar i marxar podeu comentar-nos les incidències que hi hagin sobre el
funcionament de l’activitat, a la Mia i la Laura.
Per temes referents a inscripcions, adreceu-vos al telèfon 93 739 70 72 i demaneu pel Servei
Educatiu (Sílvia Comellas). És important que centralitzeu les peticions per aquesta via per tal
d’evitar embolics.
Enguany penjarem les imatges dels Tallers al Facebook del Museu de Terrassa, us animeu a
seguir-nos per no perdre’ns la pista http://www.facebook.com/museudeterrassa.

-

Inscripcions.
Perquè
-

els infants puguin participar als Tallers, cal que la inscripció estigui formalitzada amb:
Full d’inscripció i autorització degudament emplenat pels tutors legals de l’infant
Full de drets d’imatge degudament emplenats
Fotocòpia de la tarja del Cat Salut
Pagament realitzat i informat (els terminis de pagament podeu concretar-los al moment de la
inscripció)

D’aquestes fitxes en necessitem els originals, si els heu enviat per correu electrònic, cal que els
vostres fills portin l’original a la motxilla el primer dia d’activitat.
Si us cal factura, només ens heu de fer arribar les vostres dades fiscals.
Medicaments i malalties:
No estem autoritzats a donar medicaments ni aplicar cures, heu de fer el possible per combinar els
horaris de presa dels medicaments perquè no coincideixin amb els horaris de tallers. En cas de
necessitat, podeu demanar-nos el model de la fitxa mèdica que haureu de portar emplenada juntament
amb la carta del metge del/de la vostre fill/a. Si no tenim aquesta documentació, no donarem la
medicació i caldrà que vingueu vosaltres a l’hora prevista per poder-la administrar.
Els nens i nenes que tinguin febre (més de 37ºC), necessitaran tranquil·litat i atenció per part vostra.
És per això us trucarem perquè els passeu a recollir. Nosaltres tindrem l’antitèrmic Dalsy a l’abast, si

volguéssiu que els l’administréssim en cas de febre alta, caldrà que ens porteu la butlleta de
medicaments degudament signada i indicant la dosi i la temperatura a partir de la qual voleu que li
administrem en cas de que vosaltres encara no l’hagueu pogut recollir. Us adjuntem la butlleta per si
fos el vostre cas.
Si tenim alguna urgència mèdica, us telefonarem i portarem a l’infant al Servei d’Urgències del CAP
Sant Llàtzer (ho farà la persona del Servei educatiu que està de suport, la Sílvia).
Assegurança:
Enguany, hem contractat una assegurança que cobreix a tots els participants dels tallers de manera no
nominal, fins a un màxim de 22 participants. Per tant, mentre no superem aquest nombre d’inscrits,
podeu avisar-nos d’un dia per l’altre si us cal allargar les dates de participació als tallers. Sempre però,
trucant al Servei Educatiu.
Estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que ens vulgueu fer.
Moltes gràcies!

Servei Educatiu del Museu de Terrassa
maig del 2019

