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DEL FANG A LA RAJOLA 

Educació Primària 

Dins l'oferta pedagògica deis Museus d'Esplugues de Llobregat trobem 
diferents activitats destinades a tots els nivells educatius. Es planteja la visita 
com un treball integral entre l'aula i el Museu, i es facilita als centres diferents 
materials per treballar a l'escola d'una manera opcional per completar els con 
tinguts treballats al Museu. 

1. Proposta de treball previ a l'aula: 

Es planteja un vídeo introductori que s’utilitza per introduir els conceptes 
bàsics a treballar i es presenta el museu on es durà a terme l’activitat. Es 
proposa una versió per Cicle Inicial i una altre per Cicle Mitjà. 

És accessible i descarregable a través del Canal de Youtube dels Museus 
d’Esplugues de Llobregat. 

2. Descripció de l'activitat que es realitzarà al Museu: 

Farem el camí de la terra en el procés de convertir-se en ceràmica, seguint les passes 
dels treballadors/ores que ho van fer possible. A través de la visita a l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis explicarem el procés de com es feien les rajoles: treballar el fang, donar 
forma, coure les peces i pintar-les. 

Inclou el taller: Pintem una rajola amb trepa 

Durada: 2 h 

Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 

#visita dinàmica #medi #tecnologia #treball #joc #taller #disponible en anglès 

3. Proposta de treball posterior a l'aula: 

Es facilita un vídeo  posterior que té com a objectiu  ajudar a acabar de 
consolidar els continguts treballat durant l’acvitat.  Es proposa una versió per 
Cicle Inicial i una altre per Cicle Mitjà. 

És accessible i descarregable a través del Canal de Youtube dels Museus 
d’Esplugues de Llobregat. 

 

 



 

 

 

 

MUSEUS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

SERVEI EDUCATIU I ACCESSIBILITAT 

C, de l’Esglesia, 36 

08950, Esplugues de Llobregat 

Tel. 93 470 02 18 

museus@esplugues.cat 

www.museus.esplugues.cat 
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