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Aprendre, interpretar, participar i gaudir  
són accions presents en la descoberta del  
patrimoni. Des dels Museus i l’Arxiu Muni-
cipal, us presentem aquesta oferta educativa 
que pretén incidir en el coneixement i  
l’estima del patrimoni cultural i material  
de la ciutat d’Esplugues, on hi té un paper 
destacat la ceràmica.

Can Tinturé i “La Rajoleta” disposen d’una 
oferta pedagògica completa  i singular des-
tinada a tots els nivells educatius, així com 
una sèrie de propostes  personalitzades per  
a grups amb dificultats sensorials. Les visites 
i tallers es plantegen com una experiència 
integral i qualitativa entre l’aula i el Museu, 
facilitant als centres, segons l’activitat i el 
nivell, diferents materials per treballar a 
l’escola que completen i complementen els 
continguts adquirits.

L’Arxiu Municipal d’Esplugues ofereix una  
visita especial i sorprenent adreçada a cons-
cienciar la importància dels arxius,  com a 
institució destinada a la preservació de la 
memòria col·lectiva i el valor dels documents 
com a fonts de coneixement i d’història.



Esplugues,  
ceràmica i  
Modernisme
Museus d’Esplugues  
de Llobregat



La Fada dels colors
Descobrirem com la Fada dels colors, 
gràcies al seus sentits i amb l’ajuda 
dels seus cavallers i cavalleres va 
omplir el món de colors.

Després del conte, la Fada ens guiarà 
per un passeig pel Museu Can Tinturé, 
on trobarem taules d’experimentació 
amb materials per treballar la vista, 
l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte.

Inclou el taller: 
Pintem una rajola amb textures (P3)
Fem una rajola de fang (P4 i P5)
Durada: 2 h 
Museu Can Tinturé

#conte teatralitzat#autoconeixement #entorn 
#experimentació

p.6

Educació infantil



p.6-7

p.6

p.7

La Rajola Xerrameca,  
quadrat o triangle
Descobrirem un espai nou, una fàbri-
ca de ceràmica que feia rajoles com 
les que tenim a casa. 

Aprendrem conceptes geomètrics 
bàsics: el quadrat i el triangle.

I, a través d’un conte, coneixem la 
història de ‘La Rajola Xerrameca’.
Ens parlarà d’amistat, de valorar les 
capacitats de cadascú i respectar la 
diversitat.

Inclou el taller:  
Pintem una rajola de vela 

Durada: 2 h 
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”

#conte #visita #matemàtiques #medi #taller 
#2n cicle #diversitat



p.8

Educació primària
Educació primària

Del fang a la rajola
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



p.8

Geometries al Museu
Ens endinsarem en un obrador de 
finals del segle xix i per descobrir els 
secrets del disseny de les rajoles del 
Museu Can Tinturé.

Les rajoles de mostra són un gran 
exemple per explicar alguns conceptes 
bàsics de geometria i matemàtiques, 
conceptes que s’hauran d’aplicar quan 
creïn el seu propi model de rajola.

Inclou el taller: 
Dissenya la teva rajola

Durada: 2 h  
Museu Can Tinturé

#visita dinàmica#matemàtiques #medi  
#participació #joc #simetria #dibuix  
#2on cicle

p.9



La Rajola:  
The making off 
De l’obrador a la fàbrica 
A través d’una visita dinàmica als 
museus de Can Tinturé i La Rajoleta 
viurem el pas dels obradors de manu-
factura tradicional  a les fàbriques de 
producció industrial.

L’evolució de la rajola serà el fil con-
ductor que ens permetrà entendre la 
importància de la industrialització en 
la modernització del nostre país.

Inclou el taller:  
Pintem una rajola amb trepa

Durada: 2 h  
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”

#visita dinàmica #socials #tecnologia #reflexió 
#taller #1er cicle

p.10

ESO



p.10

Modernisme i  
ceràmica, la pell  
dels edificis
De la mà d’Antoni Gaudí, Lluís Domè-
nech i Montaner i Lluís Brú, vestirem 
la pell dels edificis modernistes, tot 
descobrint el paper clau que va jugar 
la ceràmica en l’arquitectura de la 
seva època.

La fàbrica Pujol i Bausis va ser una 
de les principals productores de 
ceràmica durant el Modernisme, i 
avui és un indret immillorable per 
conèixer els conceptes clau del mo-
viment a Catalunya.

Inclou el taller: 
Fem un trencadís

Durada: 2 h 
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”

#visita dinàmica #socials #plàstica #art  
#participació #taller #2on cicle

p.11



Batxillerat i cicles formatius

Visita guiada
al Museu Can Tinturé
La visita a Can Tinturé descobreix un 
objecte senzill, la rajola de mostra, i 
desperta la consciència dels alumnes 
sobre com un element quotidià ha 
esdevingut objecte de museu.

Durada: 1 h 
Museu Can Tinturé 
Opció de visita combinada:  
Museu Can Tinturé + “La Rajoleta” 2h

#visita #socials #art #patrimoni #diàleg

p.12



p.12

Visita guiada  
al museu de Ceràmica 
“La Rajoleta”
La visita a “La Rajoleta” posa en valor  
la tradició ceramista d’Esplugues.  
Durant la visita farem un recorre-
gut per l’evolució tecnològica de la 
indústria ceràmica catalana durant 
100 anys, gràcies a la diversitat de 
forns del recinte, i per la producció de 
la fàbrica que va ser una de les més 
rellevants del Modernisme català.

Durada: 1 h  
Museu de ceràmica “La Rajoleta”
Opció de visita combinada:  
Museu Can Tinturé + “La Rajoleta” 2h

#visita #socials #art #tecnologia #patrimoni 
#diàleg

p.13



Educació especial

Feelings 
Visita sensorial al  
Museu Can Tinturé
A partir de la manipulació d’objec-
tes representatius de la col·lecció, 
coneixerem com es fa un objecte 
quotidià, les rajoles, i com arriben 
esdevenir peça de Museu.

Persones amb dificultats  
sensorials i cognitives

Durada: 1 h / 2h (taller opcional)
Museu Can Tinturé

#recorregut tàctil #experimentació #diàleg

p.14



p.14

El Modernisme  
ceràmic a les teves 
mans
Es tracta d’un recorregut tàctil pels 
recintes de l’antiga fàbrica Pujol i 
Bausis. Entrarem a l’interior dels  
forns, escoltarem les experiències 
dels treballadors i gaudirem de les 
diferents formes i textures de la  
ceràmica modernista.

Persones amb dificultats  
sensorials i cognitives 

Durada: 1 h / 2h (taller opcional)
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”

#recorregut tàctil #experimentació #diàleg

p.15



La memòria  
de la ciutat



Primària - ESO - Batxillerat - Cicles formatius

Visita a l’Arxiu  
Històric
Visitarem les instal·lacions de l’Arxiu 
Municipal per veure’n el funciona-
ment com a institució per a la conser-
vació de la memòria local i per intro-
duir-nos en la riquesa dels seus fons.

Els diversos fons dipositats correspo-
nen a documentació de l’Ajuntament, 
de persones, d’empreses i d‘associa-
cions, així com les col·leccions de 
cartells, fullets, imatges...

Durada: 1 h - Activitat gratuïta 

#visita #socials #fons primàries #patrimoni 
#història local

p.17



ESO - Batxillerat - Cicles formatius

La Mà d’Esplugues, 
ruta històrica de  
la ciutat
Un recorregut pel centre històric 
d’Esplugues per reivindicar el valor 
patrimonial d’alguns indrets pels 
quals passem cada dia, com Can Casa-
novas o el molí del Parc dels Torrents, 
i conèixer una mica millor la història 
de la nostra ciutat.

Durada: 2 h /Barri Centre d’Esplugues
Punt de trobada: Museu Can Tinturé

#itinerari #socials #patrimoni #arquitectura

p.18



p.18

ESO - Batxillerat

La muntanya de   
Sant Pere Màrtir 
Memòria d’una guerra

La muntanya de Sant Pere Màrtir 
va ser protagonista duran la Guerra 
Civil per la seva situació privilegiada 
i avui és un espai de memòria que ens 
permet recuperar alguns fets i perso-
nes d’aquells temps convulsos. 

En la visita parlarem del paper de les 
bateries antiaèries, de la defensa de 
la ciutat de Barcelona i del final de 
la guerra i les seves conseqüències, 
i  treballarem la importància dels va-
lors democràtics i la cultura de la pau.

Durada: 2 h / Muntanya Sant Pere Màrtir.
Punt de trobada: pl. Mireia, Esplugues de 
Llobregat.

#itinerari #socials #història local 
#memòriademocràtica

p.19



Informació i reserves

Recursos disponibles per a mestres:
 . Fitxa informativa de l’activitat
 . Presentació audiovisual prèvia de l’activitat per fer 

a l’aula
 . Proposta de treball posterior a l’aula

Serveis
 . Visites guiades als museus en català, castellà, anglès 

i francès
 . Adaptació segons les necessitats del grup
 . Aparcament disponible per a autocars (veure plànol)

Horaris de les activitats
 . De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
 . Arxiu municipal: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Preus
 . Activitats 1 hora : 60 € / centres d’Esplugues 30 €
 . Activitats 2 hores: 100 €/centres d’Esplugues 50 €
 . Els antiaeris de Sant Pere Màrtir: 90 €
 . Idiomes: Les visites guiades o activitats en anglès o 

francès tenen un suplement d’un 20% per grup

Contacte
Museus d’Esplugues de Llobregat
93 470 02 18
museus@esplugues.cat
Horari d’atenció telefònica i reserves:  
de dilluns a divendres de 9 a 15 h

p.20
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MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
Can Tinturé i “La Rajoleta”
C. de l’Església, 36
08950, Esplugues de Llobregat 
93 470 02 18 
museus@esplugues.cat
museus.esplugues.cat

Horaris d’obertura pública:

Museu Can Tinturé

De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h 
Visites guiades tots els diumenges a les 12 h

Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
Visites guiades tots els diumenges, a les 11 h i a les 13 h

Tancat tots els dilluns, el mes d’agost i els dies 1 i 6  
de gener, i el 25 i 26 de desembre

AMEL. Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat
C. Àngel Guimerà, 38, 1r pis
08950, Esplugues de Llobregat
93 371 33 50 (ext. 2112-2113)  
ajuntament@esplugues.cat 
esplugues.cat

Horaris: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Informació general 
Museus i Arxiu

p.21
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Museu Can Tinturé
C. de l’Església, 36

1

Museu de Ceràmica 
“La Rajoleta”
Passatge Puig d’Òssa, s/n

2

AMEL. Arxiu Municipal 
d’Esplugues de Llobregat
C. Àngel Guimerà, 38, 1r pis

3

      Bus

EP1, 63, 157         

EP1, EP2, 57, 67, 68, 78

EP1, EP2, JMC

B
A

      Trambaix
Línies T1, T2 i T3   
Parada Pont d'Esplugues

      Pàrquing autocar

      Pàrquing cotxes

      Bicibox

Esplugues  
de Llobregat




