EL MUSEU TÈXTIL VALENCIÀ: TALLERS DIDÀCTICS
DESCRIPCIÓ:
Es tracta d’una proposta pedagògica del Museu del Tèxtil Valencià per a donar
a conéixer el patrimoni cultural d’Ontinyent i de la seua comarca. El que es
pretén és recuperar la nostra història i configurar l’estructura de la nostra
identitat col•lectiva. Treballarem amb materials versàtils perquè puguen ser
emprats tant a l’àmbit escolar com a altres sectors i amb recursos propis del
Museu, així aconseguirem despertar l’interés per la cultura autòctona,
col·laborar en el desenvolupament de la sensibilitat artística i contribuir a una
millora del comportament cívic i sociocultural de la població.
El tèxtil ha estat present en la nostra quotidianitat; qualsevol membre de la
nostra família ha treballat en el tèxtil o disposem en casa de teles, mantes,
cobertors, tapissats que formen part de la nostra llar. Amb aquestes activitats
que vos proposa la Fundació del Museu Tèxtil Valencià el que es pretén és que
els xiquets i xiquetes s’acosten al món del tèxtil d’una manera participativa i
lúdica, a partir de l’observació i experimentació.
OBJECTIUS:
- Donar a conèixer la cultura i el patrimoni cultural de la ciutat d’Ontinyent i de la
comarca de la Vall d’Albaida.
- Incentivar la sensibilitat del xiquet i la xiqueta sobre el món del tèxtil, a l’entrar
en contacte amb peces, instruments i eines relacionades amb eixe món que
porten cap a la reflexió sobre ú mateix i sobre el seu entorn. Té, doncs, una
funció pedagògica i és responsable de fomentar la curiositat.
- Que es converteixen en subjectes actius de la visita i en la transmissió de
coneixements mitjançant els jocs i els tallers.

ADREÇAT A:
A l’alumnat dels col·legis de la ciutat d’Ontinyent i de les comarques limítrofes,
en els nivells d’Infantil 5 anys i 5è i 6è de Primària. La visita estarà guiada per
monitors/es titulats amb una ràtio de 10-12 alumnes per monitor.
CALENDARI I HORARI
L’activitat es composa d’una visita al Museu Tèxtil, ubicat al Palau de la Vila, i
les activitats pedagògiques dels tallers i els jocs en el mateix Palau, amb una
durada de 1h 30m.
Les activitats es realitzaran, de manera inaugural, en la setmana del 15 al 19
de desembre de 2014, i del 7 al 16 de gener del 2015.
TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS
Fundació Museu Tèxtil Valencià
Persona responsable: Òscar Borrell Morant
Telèfon: 96 291 60 90 Dilluns matí Dimarts-Divendres vesprada.
Email: fundaciomuseutextil@gmail.com
Per a qualsevol explicació detallada del projecte es podeu possar en contacte
amb la persona responsable per a concertar una cita a l’escola que ho
necessite.

