VISITA A LA TORRE DEL PALAU I AL CENTRE
D’INTERPRETACIÓ DE LA VILA MEDIEVAL DE TERRASSA
EN ANGLÈS O FRANCÈS
Alumnat a qui s’adreça: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat,
Cicles formatius, Educació d’adults i Públic en general
Descripció activitat:
Visita dins del programa “Activitats en llengua estrangera”.
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.
La visita guiada permet conèixer la torre, un dels pocs elements conservats in
situ de l'antic Castell Palau de Terrassa, construït a partir del segle XII.
Constitueix l'edifici més emblemàtic de la ciutat perquè és el referent visible de la
vila medieval de Terrassa, origen de la ciutat actual.
S’explicaran els darrers treballs de restauració de l’interior que han permès
consolidar l’estructura d’alguns paraments, estucs, arrebossats i acabats dels
paviments.
Depenent del temps disponible, ens traslladarem al Centre d'Interpretació de la
Vila medieval de Terrassa (CIVMT) on es projecta l’audiovisual “La vila de Palau
de Terrassa: 1180-1327” i després es pot contemplar un petit tram del fossat de
la vila, una galeria subterrània, una fresquera i un forn de coure pa del 1839.
La proposta es pot adaptar per fer un breu recorregut per la vila medieval de
Terrassa.
Idioma: anglès i francès
Material de suport:
- CD “La vila de Palau de Terrassa: 1180-1327”
- Quadern i Dossier didàctic del Museu núm. 3. “La Torre del Palau. El Castell i la
Vila de Terrassa”: https://www.terrassa.cat/quaderns-i-dossiers-didactics
Objectius:

-

apropar-se al patrimoni medieval de la ciutat
conèixer la história, la funció i l’evolució arquitectònica de la torre
treballar els origens medievals de Terrassa
conèixer l’aspecte de la vila medieval de Terrassa
aproximar-se al patrimoni històric de la ciutat
aprendre nou vocabulari en llengua anglesa o francesa

DESENVOLUPAMENT:
Data: del 4 d'octubre de 2021 al 30 de juny de 2022, de dilluns a diumenge.
Hora: a concretar amb el grup sol·licitant.
Durada: a concretar (depenent de les característiques del grup i dels espais que
es vulguin visitar)
Nombre màxim d'alumnat que pot participar: 1 grup classe (màxim 30
persones)
Lloc de realització: Torre del Palau i Centre d’Interpretació de la vila medieval
de Terrassa
Adreça: plaça de la Torre del Castell Palau, s/n
El lloc és accessible per a persones amb mobilitat reduïda? Les persones
amb mobilitat reduïda i/o amb problemes de claustrofòbia no poden accedir a la
torre
Inscripció:
Enviar
un
museudeterrassa@terrassa.cat

correu

electrònic

a

l’adreça

electrònica

Període d’inscripció: durant tot l’any
Cost de l’activitat:
1 h de durada (grup de fins a 15 persones): 50 EUR
1.30 h de durada (grup de 16 a 30 participants): 63 EUR
Organització: Museu de Terrassa
Observacions:
Entrada gratuïta.
Les explicacions s’adapten al nivell de coneixement del grup.
Durant l’activitat és necessària la presència de dues persones responsables del
grup escolar.
La pujada a la torre es fa en grups reduïts.
En els grups educatius d’infants de primària, mentre una part del grup visita la
torre, la resta de grup fa una activitat del museu amb el suport d’un docent o
acompanyant del centre educatiu.

