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CORK IN PROGRESS

EL MUSEU DEL SURO
Un recurs també pel lleure
Teniu a les vostres mans una àmplia i renovada programació d’activitats per a esplais i casals d’estiu dirigida a
mainada d’entre 3 i 18 anys. De juny a setembre, el Museu del Suro de Palafrugell posa al vostre abast recursos que
us permetin fer una sortida al museu tot introduint el suro i l’extensa temàtica que hi gravita a l’entorn (Biologia,
tecnologia, història, ciència, arqueologia, arquitectura, etc..)
Pretenem desvetllar l’interès i la curiositat de tots els participants des d’un aprenentatge lúdic i amb l’estímul dels
sentits a través de tallers de manualitats i pintura a l’aula didàctica, amb visites dinamitzades, sortides per fer de
manera autònoma tan a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda,
Guarda, com al Dipòsit d’Aigua Modernista de Can
Mario,
Mario, o gaudint d’un matí assistint a la Pela del Suro.
Us encoratgem a gaudir-ne.
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INFANTIL - PRIMÀRIA

CONTACONTES PARTICIPATIU I
PINTACARES
Adaptat a cada centre d’interès
Contacontes participatiu on els nens i nenes són els protagonistes. Dividits amb grups
de diferents edats, els més grans crearan un conte que caldrà preparar i després
representar per als més menuts. Una activitat doble amb conte i pintacares!
Lloc: Exposició permanent i Aula didàctica del Museu del Suro de Palafrugell.
Durada: 1h aprox.
Objectius: Contribuir al desenvolupament dels participants. Comprendre, a partir de la
pròpia experiència, com es crea una activitat des de zero. Promoure la participació
activa i l’aprenentatge significatiu. Aportar valors de respecte, solidaritat envers els
altres mitjançant el treball en equip. Desenvolupar l’autonomia i la comunicació a través
de sensacions. Conèixer un nou espai social i adquirir nous hàbits fora de l’aula.
Procediment:
Procediment:
1a Jornada: De 6 a 12 anys trien el conte, la temàtica, l’execució, els suports, el lloc,
narradors.
2a Jornada: De 3 a 6 anys escolten el conte explicat i representat pels alumnes de
primària.
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CICLE MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA

EL SURO I EL MAR
Taller de manualitats
Sabies que els egipcis usaven suro per a les xarxes de pesca com a flotadors? Que fa molts
anys s’usava també com a salvavides? O que amb el Titànic també s’enfonsà suro provinent
de Palafrugell? En aquest taller aprendrem moltes altres coses sorprenents sobre la relació
entre el suro i el mar i farem un peix de suro que ens emportarem a casa. T’hi apuntes?

Lloc: Museu del Suro de Palafrugell.
Durada: 1h aprox.

Objectius: Entendre i estimular la curiositat tot explicant les característiques i
propietats del suro en relació al món pesquer i del mar. Fomentar l’interès per
l’expressió artística, a través del disseny i la pintura. Experimentar i indagar en les
possibilitats expressives del suro.
Procediment: Relacionem el món del suro amb el mar explicant les propietats i
objectes que s’han creat al llarg de la història per als oficis de la mar. Farem una
manualitat amb figures de peixos.
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PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA

.

LA FESTA DE L’ART
Taller de pintura
Veniu al museu vestits de pintores i pintors, coneixerem les figures més
rellevants de la història de l’art i pintarem amb les mateixes tècniques que
utilitzaven alguns dels més importants artistes de la història de l’art.
Lloc: Aula didàctica del Museu del Suro de Palafrugell.
Durada: 1h aprox.
Objectius: Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del suro a través
de la seva manipulació. Estimular l’expressió artística, a través del disseny i la
pintura. Fomentar el desenvolupament de la creativitat i la imaginació. Utilitzar el
suro com a suport per a pintar i descobrir quins són els pigments adequats per
treballar-hi. Conèixer, de forma lúdica, artistes de la història de l’art.
Procediment: Començarem buscant pintores amagades i coneixent detalls
curiosos de la seva vida i obra i tot seguit farem l’activitat de pintura creant com
alguns dels artistes treballats amb elements de suro.
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PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA (1r/2n)

GIMCANA ESPORTIVA
Jocs didàctics en acció.
Saps perquè en molts esports s’utilitzen elements de suro? Quines propietats fan
que aquest sigui un material útil per al beisbol o el futbol? Descobrim-ho en una
gimcana molt activa amb proves per a resoldre. Ja has format el teu equip?
Lloc: Exposició Permanent i Sureda del Museu del Suro de Palafrugell.
Horari:
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1h aprox.
Objectius:
Objectius: Conèixer tots aquells sorprenents elements que s’han fet al llarg d ela
història de l’esport en suro. Entendre el perquè de la utilització del suro en
aquests productes, propietats. Adonar-se de l’arribada de l’esport al territori
gràcies a les indústries i les seves relacions amb el Regne Unit. Aprendre
qüestions sobre la història de Can Mario a través d’activitats cooperatives i
multidisciplinars, millorar en la coordinació de moviments, promoure la capacitat
memorística, utilitzar la velocitat, generar empatía, capacitat de transmissió
d’informació. Divertiment en la realització d’activitats físiques.

Procediment: Començarem buscant els pintors amagats i coneixent detalls
curiosos de la seva vida i obra i tot seguit farem l’activitat de pintura creant com
alguns dels artistes treballats.
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PRIMÀRIA (CM/CS) - SECUNDÀRIA

EL MISTERI DEL MUSEU
Joc de misteri pel museu i l’exposició temporal
Comença la partida! A partir del treball en grups descobrireu els secrets del museu
d’una manera diferent i engrescadora. Qui guanyarà?
Lloc: Exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell.
Horari:
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1h aprox.
Objectius: Fomentar el treball en equip, la col·laboració i la cooperació amb els
companys. Desenvolupar el sentiment de grup. Orientar-se en un entorn tancat
entenent les directrius especificats. Respectar la col·lecció del museu i seguir unes
normes de comportament. Adquirir actituds de respecte i de conservació del
patrimoni cultural que ens envolta. Apropar la història i la cultura generada a l’entorn
del món surer als participants. Treballar de forma amena i lúdica sobre els fets
històrics ocorreguts a casa nostra.
Procediment: Dividits en grups i amb pistes, els participants buscaran pel museu les
respostes als enigmes que els hi aniran ajudant a conquistar punts. Un cop finalitzat
el recorregut es faran conclusions per conèixer qui ha descobert el misteri ocult als
passadissos del Museu.
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INFANTIL - PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA

LA PELA DEL SURO ES FA A L’ESTIU
Veniu a veure com s’extreu el suro de l’alzina surera.
Acompanyem als peladors en aquesta activitat forestal per veure de primera mà
com s’extreu el suro. Una ocasió única.
Dates: 12 i 26 de juliol.
Lloc: A la vila de Palafrugell..
Horari:
Horari: De les 9.30h a les 12.00h aprox.
Durada:
Durada: Un matí.
Objectius: Observar el suro en el seu lloc d’origen i aprendre les característiques
del seu desenvolupament i els temps de l’extracció. Descobrir els factors que
permeten el creixement espontani de l’alzina surera. Adonar-se de la importància
de la sureda per la supervivència d’espècies i d’oficis relacionats amb la
transformació del material surer.
Procediment: Els participants podran esmorzar i a partir de les 10.30h es
començarà a fer la pela del suro. Els peladors explicaran detalls i curiositats de
l’alzina surera i de com i quines dificultats tenen en fer l’extracció. Els
participants podran ajudar en la tasca.
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PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA

IBERS, SANTS, CORSARIS I
TURISTES
Visita lliure – PATRIMONI LOCAL
Us proposem de fer una excursió de manera autònoma al conjunt monumental de
Sant Sebastià de la Guarda. Podreu veure restes d’un antic poblat iber, pujar a la torre
de guaita on es vigilava l’arribada de pirates i corsaris o seguir el camí de ronda per
veure les espectaculars vistes de la zona del Far de Sant Sebastià. Una jornada per
recordar, plena d’història i natura!
Lloc: Conjunt monumental de Sant Sebastià de la Guarda – Llafranc
Horari:
Horari: Prèvia concertació de visita.
Objectius:
Objectius: Conèixer les característiques pròpies de Sant Sebastià de la Guarda i el seu
entorn. Adquirir actituds de respecte i de conservació de l’entorn natural, històric i
humà. Apropar l’arqueologia i l’arquitectura als participants.
Procediment: Recorregut lliure per la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda,
observant diferents testimonis que en resten; jaciment iber, torre de guaita del segle
XV, església i far de Sant Sebastià. Es podrà pujar a dalt la torre de guaita dins l’horari
d’obertura de forma lliure i gratuïta. La zona disposa d’un espai de picnic.
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PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA

PIRATERIA A LA TORRE DE GUAITA
DE VILA-SECA
Visita i pujada a la torre de guaita – PATRIMONI LOCAL
Heu entrat mai a una la torre de guaita del segle XVI? Ara teniu la oportunitat de pujarhi. Descobrireu un edifici on la gent s’hi amagava quan entraven els pirates per mar.
Lloc: Torre de guaita, barri de Vila-seca a Palafrugell.
Horari:
Horari: Prèvia concertació de visita.
Objectius: Conèixer el patrimoni arquitectònic proper que ens envolta. Valorar i
respectar els testimonis de la història medieval a Palafrugell. Seguir unes normes de
comportament a l'exterior i en un espai diferent. Observar com era un edifici de
protecció contra la pirateria per dins.
Procediment: Explicarem la història, les característiques, l’estructura de l’edifici, i
pujarem a la torre de guaita per conèixer com es defensaven.
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ORGANITZEU LA VISITA
Com fer la vostra reserva
•
•
•
•

Trieu l’activitat que més us interessi.
Feu la reserva amb suficient antelació a servei.educatiu@museudelsuro.cat o bé
trucant al 972 30 78 25.
Disposeu de dates alternatives en el moment de fer la reserva.
Comuniqueu les dades de contacte del vostre grup, així com l’hora i número de
participants i acompanyants.

Arribada al Museu
•
•

Us aconsellem arribar 15 minuts abans d’iniciar l’activitat. En cas que arribeu tard us
agrairem que truqueu al 972 30 78 25.
Un cop tancada la reserva rebreu una carta de confirmació on trobareu informació
pràctica per fer la visita.

Recomanacions per fer l’activitat
l’activitat
•
•

Si és el cas, es recomana als participants que vinguin amb l’indumentària adequada
per la realització de tallers de pintura o sortides a bosc.
Pel bon funcionament de l’activitat cal que els monitors i/o responsables vetllin pel
bon comportament del grup durant tota la durada de l’activitat.
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Organitza:

Amb el suport de:

MUSEU DEL SURO DE PALAFRUGELL
Placeta del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell
Palafrugell
© Museu del Suro de Palafrugell.
Tots els drets reservats.

INFORMACIÓ I RESERVES
Tel. 972 30 78 25
www.museudelsuro.cat
servei.educatiu@museudelsuro.cat
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