5. TORRE DEL PALAU I CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA VILA MEDIEVAL DE
TERRASSA
Adreçada a:
Cicles Mitjà i Superior d’Educació Primària / Educació Secundària / Batxillerat / Formació professional /
Educació especial / Educació d’adults / Públic en general
Descripció:

Introducció a l’evolució històrica, arquitectònica i artística de la
Torre del Palau, primer com a element aïllat i després dins del
context de la vila medieval i del Castell Palau de Terrassa.
Permet conèixer els darrers treballs de restauració de l’interior de
la torre que han consolidat l’estructura d’alguns paraments,
estucs, arrebossats i acabats dels paviments.
Depenent del temps disponible, podeu visitar opcionalment el
Centre d’Interpretació de la Vila Medieval de Terrassa (CIVMT) on
es projecta: “La vila de Palau de Terrassa: 1180-1327”. Després,
podeu veure dos soterranis on es conserven un tram del fossat de
la vila medieval, una fresquera i un forn de coure pa.
La proposta pot incloure un recorregut per la vila medieval de
Terrassa.
Objectius:
Conèixer la història, la funció i l’evolució arquitectònica de l’edifici
Apropar-se al món medieval
Treballar els orígens medievals de la ciutat
Conèixer l’aspecte de la vila medieval de Terrassa
Aproximar-se al patrimoni històric de la ciutat
Durada: A concretar (depenent de les característiques del grup i dels espais que es vulguin visitar).
Material de suport:
Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 3 “La Torre del Palau. El Castell i la Vila de Terrassa”
CD interactiu “La vila de Palau de Terrassa: 1180-1327”
Observacions:
Els grups que sol·licitin la visita no podran excedir el nombre de 30 persones.
És necessària la presència de dues persones responsables del grup escolar.
La pujada a la torre s’ha de fer en grups reduïts. Mentre una part del grup visita la torre, l’altra fa una
activitat acompanyada d’un docent o acompanyant.
El professorat ha d’estar present durant la visita.
Preu de la visita guiada:
1 hora: 36 €
1 hora i mitja: 47 €
2 hores: 61 €

A la pàgina web del Museu de Terrassa trobareu aquestes publicacions en format pdf:
http://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics

Les persones amb problemes de mobilitat reduïda i de claustrofòbia no podran accedir a la
Torre del Palau.
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