CORK IN PROGRESS

CORK IN PROGRESS

EL MUSEU DEL SURO DE CATALUNYA - PALAFRUGELL

Un recurs educatiu
El Museu del Suro de us presenta l’oferta educativa pel curs 2021 – 2022.
Es tracta d’un programa amb propostes adaptades al gran canvi en el que està immers el Museu, la creació de 1.200 metres quadrats
de la nova exposició permanent.
Les activitats s’adapten tot conservant els continguts. Continuem comunicant l’univers surer a tots els nivells educatius, escolars des de
primer cicle d’educació infantil, passant per primària, secundària i estudiants de batxillerat, cicles formatius, graus universitaris i també
per a escoles d’adults. El servei educatiu es prepara per un canvi qualitatiu en la oferta dels propers cursos que ben aviat
El Museu continua sent un indret de descobriment, coneixement i aprenentatge obert, on s’ introdueix el suro mitjançant la gran
quantitat de temàtiques curriculars que graviten al seu entorn: medi natural, social i cultural, àmbit de llengües, història i literatura,
tecnologia, arqueologia, cultura clàssica i contemporània. També geografia, matèries de ciències de la terra i medi ambient, aprofitament
i conservació del medi forestal o patrimoni, arquitectura i, fins i tot, arts plàstiques.
A més de la seu principal, el Museu gestiona diversos equipaments patrimonials com el Dipòsit d’Aigua Modernista de Can Mario, els
Forns d’Aglomerat de Suro més antics de l’Estat espanyol o el Jaciment Iber i la Torre de Guaita del Conjunt Monumental de Sant Sebastià
de la Guarda a Llafranc, on també s’hi realitzen activitats educatives.
Per qualsevol dubte o informació complementària (de contingut, de preus, de projectes personalitzats, de possibilitats de subvencions
INDIKA o ARGONAUTES, d’activitats relacionades amb les exposicions temporals...) no deixeu de connectar amb el servei educatiu del
Museu del Suro.
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EDU. ESPECIAL - INFANTIL

1R CICLE (P2) - 2N CICLE (P3 – P4)

TOCA-TOCA, PENSA-PENSA
CORK IN PROGRESS

Activitat de manipulació i sensacions
A través de diversos ambients de descoberta i joc, els més petits s’iniciaran en el coneixement del suro, descobrint elements
del bosc, imaginant a qui pertanyen i comprovant les propietats més destacades del suro.
Lloc: Exposició permanent del Museu del Suro
Horari: Prèvia concertació de visita
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4€ participant / Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
-

Descobrir la gran biodiversitat que envolta l’alzina surera.
Identificar elements del bosc i comprendre a qui pertany.
Classificar de forma senzilla els animals pertanyents a la sureda i els que no.
Diferenciar les parts d’una alzina surera i identificar els sons del bosc.
Experimentar les diferents propietats del suro a través dels interactius del museu i dels onze jocs lliures
proposats.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
-

Ser i pensar de forma autònoma.
Pensar i comunicar.
Descobrir i tenir iniciativa.
Conviure i habitar el món.

Metodologia:
- Activitat dividida en tres ambients, en el primer els participants descobreixen amb l’educadora la caixa
de mostres, els sons del bosc, la biodiversitat de la sureda i les parts d’un arbre. En el segon ambient, de
forma lliure i dividits per grups experimenten diverses propietats del suro. I finalment el tercer ambient
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està dedicat als jocs lliures (construcció, classificació, seriacions, puzles, identificació de formes
geomètriques, jocs de boles, joc de rampes). (Els continguts i activitats s’adapten per a P2 i Ed. Especial)
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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INFANTIL
EDU. ESPECIAL
1R CICLE
- (P2)
INFANTIL
- 2N CICLE (P3
1R –
CICLE
P4) (P2) - 2N CICLE (P3 – P4)

SURETS A PINTAR
CORK IN PROGRESS

Visita i taller de pintura
Descobreix la història dels Esquilets, qui són, perquè treballen de nit, on viuen, amb quines eines fan els taps i ajuda’ls en la
seva missió secreta. Buscarem els follets perduts i trobarem els taps que ens serviran per fer un divertit taller d’estampació.
Lloc: Museu del Suro de Catalunya Palafrugell
Horari: Prèvia concertació de visita
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4.50€ participant / Preu INDIKA 2.00€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
-

Entendre que el suro s’extreu de l’alzina surera.
Descobrir de forma senzilla com es fan els taps de suro.
Veure com es va modificant la forma del suro; panna, llesca, carrac i tap.
Percebre a grans trets diferents mides i formes de taps; vi, cava i cònics.
Diferenciar els colors.
Identificant les semblances i diferències, comparant, definint, descrivint.
Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
- Pensar i comunicar.
- Descobrir i tenir iniciativa.
- Conviure i habitar el món.

Metodologia:
- Activitat dinàmica i participativa formada per dues parts, en la primera es fa la visita per
les sales del museu a través del conte dels Esquilets i la recerca del follet. En la segona part,
ja a l’aula didàctica, els participants fan un taller d’estampació amb materials provinents
de la transformació del suro.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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INFANTIL

1R CICLE (P2) - 2N CICLE (P3 – P5)

- PRIMÀRIA (CI)

LA SUREDA, UN BOSC MÀGIC
Sortida i visita dinamitzada a la sureda de Llofriu
CORK IN PROGRESS

Els més menuts descobriran els secrets del bosc de la mà del conte de L’Alzina surera i la Gina. La sortida a
l’aire lliure els permetrà experimentar i comprovar per ells mateixos els enigmes que s’amaguen darrere un
arbre màgic.
Lloc: Centre Cultural Bassa Rocas de Llofriu i sureda
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1.15h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4€ participant / Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Característiques de l’espai: WC - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
-

Iniciar-se en l’orientació a partir de la recerca de la protagonista del conte.
Descobrir l’alzina surera i la resta d’arbres que conformen la sureda.
Entendre que el suro s’extreu de l’alzina surera i com és l’acció.
Percebre a grans trets que el suro protegeix l’alzina surera dels incendis.
Identificant les semblances i diferències, comparant, definint, descrivint.
Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
- Pensar i comunicar.
- Descobrir i tenir iniciativa.
- Conviure i habitar el món.

Competències que es treballen:
- Comunicativa, lingüística i audiovisual
- Autonomia i iniciativa personal
- Coneixement i interacció amb el món físic

Metodologia:
En la primera part, a l’interior del Centre Cultural Bassa Rocas, s’explica un conte per introduir
aspectes relacionats amb l’alzina surera. En segon lloc l’activitat es trasllada a l’exterior on els
participants hauran de buscar la sureda mitjançant la recerca de la Gina, la protagonista del
conte. Un cop arribin a bosc hauran de trobar més pistes que serviran per introduir continguts
sobre les parts de l’arbre, els fruits, els èssers vius i la pela del suro.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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INFANTIL

(P4-P5) -

PRIMÀRIA (CI)

SURO EN DANSA
Visita dansada
CORK IN PROGRESS

Hem creat un recorregut on la dansa ajuda a entendre l’espai i els continguts. Ens haurem de fixar bé en el
moviment present en la creació dels taps de suro, també en el vaivé de les branques i fulles, el gir o el puja i
baixa dels engranatges de les màquines, us atreviu a reproduir-ho? Gaudiu del suro en dansa!
Lloc: Museu del Suro de Catalunya Palafrugell / Centre Cultural Bassa Rocas de Llofriu
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4€ participant / Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
- Connectar els moviments del procés de transformació del suro als moviments propis.
- Entendre la vessant cultural de la indústria surera.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:

Competències que es treballen:

- Pensar i comunicar.
- Coneixement i domini del cos i la coordinació
- Conviure i habitar el món.

- Comunicativa, lingüística i audiovisual
- Artística i cultural
- Coneixement i interacció amb el món físic

Metodologia:
Acompanyats per una ballarina els participants recorren els diferents espais, sureda i sales
d’exposició fixant-se en els moviments propis de la natura, del suro durant el procés, de l’acció
repetitiva dels diferents artesans i del canvis d’acció amb l’inclusió dels engranatges de les
màquines. Finalment, amb la cara pintada es prepararan per a fer una dansa conjunta on
s’integren tots els moviments que s’han après durant la visita tot escoltant una música creada
per el cor d’homes de l’antiga fàbrica.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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INFANTIL

(P5) -

PRIMÀRIA (CI)

NINETS DE SURO – ELS OFICIS ANTICS
Visita i taller de manipulació de suro
CORK IN PROGRESS

Veniu a conèixer la Fina Rebaixina. Ens explicarà qui eren els principals artesans del suro i ens ajudarà a crear un
personatge titella que ens emportarem a casa.
Lloc: Museu del Suro de Catalunya Palafrugell / Centre Cultural Bassa Rocas de Llofriu
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4.50€ participant / Preu INDIKA 2.00€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Objectius didàctics:
-

Valorar la dificultat de creació d’un tap de suro.
Entendre la importància del reciclatge.
Conèixer les característiques d’un formícid propi de la biodiversitat de la sureda.
Experimentar amb les possibilitats expressives del suro.
Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
- Pensar i comunicar.
- Ser i actuar de forma autònoma
- Conviure i habitar el món.

Competències que es treballen:
-

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Coneixement i interacció amb el món físic
Social i ciutadana

Metodologia:
A través del conte de la Fina Rebaixina els participants aniran descobrint la difícil tasca que
tenien els artesans per a fer els taps, valorant les seves grans habilitats i entenent la importància
del reciclatge per a crear nous productes. Tot seguit utilitzant aglomerat o paper, creat a partir de
residus de suro, faran un ninet amb la forma del formícid que podran emportar-se a casa.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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INFANTIL

(P5) -

PRIMÀRIA (CI - CM)

EL SURO AMB CINC SENTITS
Visita a través del teatre sensorial
CORK IN PROGRESS

El museu es transforma en un indret de descoberta, els espais, els objectes i la interacció amb ells que narren de
forma poètica la història d’en Neil. Guiats per Suri Meyer, experta en navegacions a nous continents, us convidem a
participar en una experiència que us involucra amb tot el cos, els sentits i la imaginació. Preparats per fer un viatge
pels cinc continents?
Lloc: Exposició i auditori del Museu del Suro de Catalunya Palafrugell
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1.15h aprox. (En cas de ser dos grups hi haurà 20min. d’espera pel segon grup)
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4€ participant / Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Objectius didàctics:
-

Comprendre la relació entre l’alzina surera i l’home.
Conèixer el suro a través dels cinc sentits.
Observar diferents productes creats amb suro i les seves característiques.
Copsar la importància d’una fàbrica que exportava a tot el món.
Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
-

Pensar i comunicar.
Ser i actuar de forma autònoma
Conviure i habitar el món.
Descobrir i tenir iniciativa.

Competències que es treballen:
-

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Autonomia i iniciativa personal
Social i ciutadana

Metodologia:
L’actriu rebrà el grup a l’entrada del museu on començarà la descoberta, per indrets diferents als
habituals, d’un seguit de pistes que aniran trobant els participants. Estiraran el fil de la història
entre l’home i l’alzina surera, coneixeran el suro amb els cinc sentits, flairant, tocant, sentint,
veuran la seva transformació i de forma molt poètica copsaran l’univers del suro, a través del
viatge dels productes per tots els continents.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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INFANTIL (P4 – P5) – PRIMÀRIA

(CI)

CORK IN PROGRESS

PIRATES! VIA FORA!
Visita estil gimcana a la torre de guaita a Sant Sebastià, Llafranc –
PATRIMONI LOCAL
Fa molt i molts anys les aigües de la Mediterrània eren plenes de galeres! Sabíeu que als pobles mariners s’hi
amaguen botins i tresors d’antics corsaris? Ajudeu-nos a trobar-les! Però, atenció, pirates, via fora!
Lloc: Muntanya de Sant Sebastià de la guarda (Llafranc)
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1h
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4€ participant - Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
- Conèixer les característiques pròpies d’una torre de guaita medieval.
- Aprendre la presència de la pirateria a les zones costaneres.
- Orientar-se en l’espai a partir de punts de referència generals.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
-

Pensar i comunicar.
Ser i actuar de forma autònoma
Conviure i habitar el món.
Descobrir i tenir iniciativa.

Competències que es treballen:
-

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Autonomia i iniciativa personal
Social i ciutadana

Metodologia:
L’educadora els plantejarà la recerca d’un antic botí que caldrà trobar mitjançant el joc i la
disfressa. A través de diferents proves el grup anirà recuperant els rastres del passat amb
els que permetran descobrir on es troba el botí secret del famós Pirata Joan Torrellas.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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EDUCACIÓ ESPECIAL - PRIMÀRIA (CM - CS)

MIL I UNA FORMES – ELS MATERIALS
CORK IN PROGRESS

Visita i taller de manualitats
Taller de manipulació de suro on els participants coneixeran els usos més sorprenents que se li ha donat al suro al llarg
de la història així com els nous usos i crearan, a través de formes diverses, elements decoratius que podran emportarse a casa.
Lloc: Museu del Suro de Catalunya Palafrugell / Centre Cultural Bassa Rocas de Llofriu
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4.50€ participant / Preu INDIKA 2.00€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
- Comprendre algunes de les propietats del suro; elasticitat, flotabilitat, impermeable, lleugeresa,
aïllant.
- Comparar amb altres materials; com són, com canvien decidir en relació amb el seu ús.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Competències que es treballen:
- Comunicativa, lingüística i audiovisual
- Artística i cultural
- Autonomia i iniciativa personal

Metodologia:
La primera part de l’activitat es realitza a la sureda on s’explica a grans trets d’on s’extreu el suro,
a continuació es passa per la zona dels interactius on podran comprovar algunes de les propietats i
finalment s’entra a l’aula didàctica on dividits per taules relacionaran cada objecte amb la
propietat que en destaca del suro. Finalment dissenyaran una estoreta pel ratolí que podran
emportar-se a casa.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA (CM - CS) – SECUNDARIA

(1R i 2N CICLE)

SUBEREXPLORADORS
CORK IN PROGRESS

Sortida i visita dinamitzada a la sureda de Llofriu
Ens convertim en experts exploradors per un dia! Mitjançant un seguit d’investigacions sorprenents en grups,aprendrem els
secrets de l’alzina surera i la rica biodiversitat que l’envolta. Ja tens la lupa a punt?
Lloc: Centre cultural Bassa Rocas de Llofriu i sureda
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1.30h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius didàctics:
-

Observar el suro en el seu lloc d’origen i aprendre les característiques del seu desenvolupament.
Adonar-se de la importància de la supervivència del Quercus suber per a la biodiversitat que l’envolta.
Usar diferents mètodes d’investigació i observació tècnica.
Augmentar i enriquir el vocabulari.

Competències que es treballen:
- Matemàtica.
- Aprendre a aprendre.
- Autonomia i iniciativa personal.

- Coneixement i interacció amb el món físic.

Metodologia:
Després de situar als participants al mapa, els educadors divideixen el grup tot donant les pautes
per a començar les diferents proves amb el material de suport corresponent. A partir d’aquí
imitant les habilitats d’un explorador, els diferents equips inicien les seves tasques; orientació,
observació, recerca d’elements, resolució de problemes, fitxes, dibuixos, presa de mesures, etc.
En finalitzar es torna al centre per realitzar les conclusions entre tots els participants.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA (CM - CS) – SECUNDARIA
CORK IN PROGRESS

(1R i 2N CICLE)

DIPÒSIT MODERNISTA DE CAN MARIO
Visita i pujada al Dipòsit d’Aigua Modernista
Visiteu el Dipòsit Modernista de Can Mario i descobriu la història i funció d’un dels edificis més
significatius del passat surer de Palafrugell. Us atreviu a pujar les 182 escales per veure les
magnífiques vistes a 30 metres d’altura? Som-hi!
Lloc: Centre d’Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 30 min. / 1h apxox
Preu: 1€ / participant.
Objectius: Conèixer un dels pocs dipòsits modernistes en ferro de Catalunya, comprendre’n la funció i les
característiques. Valorar el patrimoni arquitectònic i industrial proper que ens envolta. Situar Palafrugell
dins la història de la indústria surera del país. Observar des de les altures Palafrugell i l'empordanet.
Situar i identificar l’espai geogràfic proper. Seguir unes normes de comportament a l’exterior i en un
espai diferent.
Procediment: Visita lliure al Centre d'Interpretació del Dipòsit Modernista de Can Mario observant els
plafons explicatius i el vídeo ambiental. La pujada a 30m es fa en petits grups de 10 o de 15, el grup ha
d’estar acompanyat de 2 docents responsables del grup. Observació des de les altures del patrimoni
surer i del paisatge.

Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825

12

PRIMÀRIA

(CM - CS)

– SECUNDARIA

(1R i 2N CICLE)

CORK IN PROGRESS

EL RASTRE DE LA PREHISTÒRIA
Visita al Dolmen de Can Mina– PATRIMONI LOCAL
Sabíeu que es conserven restes prehistòriques dels primers pobladors de Palafrugell?
Us proposem una excursió per a descobrir-ho!
Lloc: Paratge Can Mina dels Torrents, puig de Rais, Nord de Llafranc.
Horari: Prèvia concertació de visita. 1h excursió de Palafrugell fins al dolmen, nivell baix, 1.30h
d’explicació.
Durada: 1.30h
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.50€ Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Objectius didàctics:
- Conèixer a grans trets la vida a la prehistòria.
- Saber respondre a què és un dolmen, com es construïa i quin ús se li donava.
Competències que es treballen:
-

Conviure i habitar el món
Artística i cultural
Social i ciutadana

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Autonomia i iniciativa personal

Metodologia:
Després d’una excursió, els participants arribaran a l’indret on es troba el dolmen. Allà a partir
de la contextualització i l’ús d’imatges i materials comprendran què són els Megàlits, qui ho
va construir, quines tècniques usaven per a poder construir dolmens amb pedres de grans
dimensions.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA
CORK IN PROGRESS

(CM -CS)

SECUNDARIA (1R i 2N CICLE)

ELS IBERS Retrobant la Gorgona Medusa
Visita i taller d’arqueologia al jaciment iber de Sant Sebastià, Llafranc –
PATRIMONI LOCAL
Us heu preguntat mai com era una casa ibèrica? Sabeu perquè s’establiren just al costat del mar? Ho
descobrirem fent d’aprenents d’arqueòlegs al jaciment ubicat al Conjunt Monumental de Sant Sebastià de la
Guarda.
Lloc: Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda (Llafranc).
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1.30h aprox.
Preu: 4.50€/participant. - Preu INDIKA 2.20€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius: Conèixer les característiques pròpies del jaciment iber de la muntanya de Sant Sebastià de la Guarda
a Llafranc i el seu entorn. Apropar l’arqueologia a l’alumnat i saber interpretar les restes antigues, així com els
estris que utilitzaven en la vida quotidiana. Entendre l’evolució en l’escriptura. Treballar de forma lúdica sobre
fets històrics ocorreguts a casa nostra. Entendre punts de vista i formes de vida. Iniciar-se en la identificació i
localització de restes arqueològiques.
Procediment: Realització d’un taller d’arqueologia, a través del qual es poden anar descobrint i introduint les
característiques del poblat; com per exemple: qui i com vivien, què menjaven, quina era la seva relació amb els
grecs, com vestien, quina religió tenien, perquè es varen situar al costat de mar i què va passar amb l’arribada
dels romans.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA
CORK IN PROGRESS

(CM - CS)

– SECUNDARIA

(1R i 2N CICLE)

ELS ROMANS A LLAFRANC
Visita a les restes de la premsa de vi romà – PATRIMONI LOCAL
Llafranc es va convertir en època romana en un destacat centre de producció de vi i terrissa. Des del seu
port sortien àmfores per emmagatzemar vi, materials de construcció, ceràmica de cuina que
comerciaven a tot el Mediterrani.
Lloc: Llafranc.
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1.30h
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4.00€ participant Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Característiques de l’espai: Serveis - Zona de picnic – Aparcament bus

Objectius didàctics:
-

Conèixer com va ser l’arribada dels romans i la seva relació amb els ibers.
Conèixer el passat romà de Llafranc i els vestigis que se’n conserven.
Aprendre el llegat de l’imperi romà a la nostra cultura.

Competències que es treballen:
- Conviure i habitar el món
- Coneixement i interacció amb el món físic
Artística i cultural
- Autonomia i iniciativa personal
Social i ciutadana
Metodologia:
Visita a les restes romanes de Llafranc, descobrirem la seva relació amb els ibers, perquè s’establiren a prop
de la costa i què va suposar pel territori formar part de l’Imperi Romà. Coneixerem també que és una premsa
de vi i quina importància va tenir per la comercialització durant l’època romana.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA

(CI – CM - CS)

– SECUNDARIA

(1R i 2N CICLE)

CORK IN PROGRESS

PIRATERIA A PALAFRUGELL
Visita i pujada a la torre de Vila Seca a Palafrugell – PATRIMONI LOCAL
Heu entrat mai a una la torre de defensa del segle XVI? Ara teniu la oportunitat de pujar-hi. Descobrireu un
edifici medieval on la gent s’hi amagava quan les ràtzies de pirates o corsaris entraven per mar.
Lloc: Torre de defensa de Vila Seca, Palafrugell.
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1h
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.50€ Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Objectius didàctics:
-

Conèixer l’entramat de torres i els sistemes d’avís.
Saber com s’estructuraven els edificis i els sistemes de resguard i defensa.

Competències que es treballen:
-

Conviure i habitar el món
Artística i cultural
Social i ciutadana

- Coneixement i interacció amb el món físic
- Autonomia i iniciativa personal

Metodologia:
Visita a l’entorn de la torre de defensa, per conèixer el context històric i el perquè es construïen aquest
tipus d’edificacions, les seves característiques arquitectòniques i finalment el grup podrà pujar al
primer pis per observar el seu interior.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA

(CI – CM - CS)

CORK IN PROGRESS

EL MISTERI DE LA TORRE
Visita teatralitzada a la torre de guaita a Sant Sebastià, Llafranc –
PATRIMONI LOCAL
Heliodor!! De nit, qui passeja a l’entorn de la torre de guaita de Sant Sebastià escolta misteriosos crits, sorolls
i corredisses dins l’edificació medieval. Algunes veus diuen que es tracte de l’antic hermitià que custodiava la
capella...
Lloc: Muntanya de Sant Sebastià de la guarda (Llafranc)
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1h
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4€ participant - Preu INDIKA 1.50€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona als centres de la demarcació.

Objectius didàctics:
- Conèixer les característiques pròpies d’una torre de guaita medieval.
- Aprendre la presència de la pirateria a les zones costeneres.
- Orientar-se en l’espai a partir de punts de referència generals.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Capacitats que es treballen:
-

Pensar i comunicar.
Ser i actuar de forma autònoma
Conviure i habitar el món.
Descobrir i tenir iniciativa.

Competències que es treballen:
-

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Autonomia i iniciativa personal
Social i ciutadana

Metodologia:
L’actriu a través de diferents jocs us explicarà els conceptes bàsics per a ser un bon observador
del mar i per detectar amb rapidesa vaixells de pirates i corsaris.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA
CORK IN PROGRESS

(CM -CS)

SECUNDÀRIA (1R i 2N CICLE)

EL MODERNISME A CAN MARIO
Ruta teatralitzada pels diferents edificis de Can Mario i pujada al Dipòsit
d’Aigua Modernista
Benvingut al remodelat complex industrial de Can Mario. La germana del General Guitart Lostaló us espera per
ensenyar-vos l’ arquitectura modernista. Descobrireu la història i funció d'un dels edificis més significatius del passat
surer de Catalunya. Us atreviu a pujar les 182 escales per veure les magnífiques vistes a 30 metres d'altura?
Lloc: Exterior complex industrial Can Mario i Dipòsit Modernista.
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1.30 min.
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.50€ Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius: Conèixer un dels pocs dipòsits modernistes en ferro de Catalunya, comprendre’n la funció i les
característiques. Valorar el patrimoni arquitectònic i industrial proper que ens envolta. Situar Palafrugell
dins la història de la indústria surera del país. Observar des de les altures Palafrugell i l'empordanet. Situar i
identificar l’espai geogràfic proper. Seguir unes normes de comportament a l'exterior i en un espai diferent.
Procediment: Visita exterior teatralitzada per a conèixer els diferents elements modernistes del complex industrial de
Can Mario. S’inicia amb l'observació de la gran porta de ferro modernista on s’inicia la recerca de diversos elements
modernistes i missatges secrets entre l'arquitecte i altres contemporanis que per grups hauran de desxifrar. El
recorregut continua a la plaça de Can Mario amb l'explicació de les diferents parts del dipòsit història i funció i
finalment es puja al cim del dipòsit per veure l'abast del complex industrial així com els punts geogràfics propers. La
pujada a 30m es fa en petits grups de 10 o de 15, el grup ha d’estar acompanyat de 2 docents responsables del
grup.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA (CM - CS) – SECUNDÀRIA
CORK IN PROGRESS

A TOC DE CORN! – Els oficis antics
Visita teatralitzada
Entreu a la fàbrica Miquel Vincke i Meyer a toc de corn! Ens espera l’encarregat o la triadora a punt per repartir la feina diària.
Prepara’t per viure una jornada de descoberta del món del suro en primera persona per entendre la difícil tasca de
transformació del suro en el moment artesanal i en el mecanitzat.
Lloc: Exposició permanent i sureda
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1.30h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.50€ Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius didàctics:
- Conèixer el dia a dia d’una fàbrica al 1915; horaris, salaris, oficis, costums, indumentària, .
- Entendre la tasca de cada artesanat i com es realitza el procés de fabricació dels taps des de la pela fins
a l’expedició.
- Entendre què va suposar la revolució industrial per a la societat.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Competències que es treballen:
- Artística i cultural.
- Coneixement i interacció amb el món físic.
- Social i ciutadana.
- Autonomia i iniciativa personal.

Metodologia:
El contramestre o la triadora rebran als participants, els hi donaran les ordres específiques i els
hi explicaran quina tasca caldrà que desenvolupin. Així viuran en primera persona com era un
jornal a la fàbrica.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA (CM - CS) – SECUNDARIA – BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS
FOR AGES 7-12, AGES 13-16, ADULTS
DE 7 À 12 ANS, DE 13 A 16 ANS, ADULTE

DISCOVERING THE MUSEUM
DÉCOUVRIR LE MUSÉE
CORK IN PROGRESS

Guided tour to the Cork Museum / Visite guidée au Musée du liège
Did you know that Miquel, Vincke & Meyer factory produces 1 million corks per day?
Saviez-vous qu'en 1915, il y avait plus de 1500 employés?
Location/Lieu: Permanent exhibition room / salle d’exposition permanente.
Duration/Durée: 1h 30min.
Price/Prix: 5€/participant / Preu Indika 2.50€ Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius didàctics:
- Entendre la tasca de cada artesanat i com es realitza el procés de fabricació
dels taps des de la pela fins a l’expedició.
- Entendre què va suposar la revolució industrial per a la societat.
- Augmentar i enriquir el vocabulari.

Competències / Compétences pédagogiques / Didactic competences:

CAT

- Artística i cultural / Artistique, historie et culturel / Artistic, history and cultural
- Social i ciutadana / Sociale et civique / Social and citizen
FR
EN

- Visita guiada a l’entorn de
l’exposició permanent on
conèixer d’on i com s’extreu
el suro, com es treballava
de manera artesanal i
l’arribada de la revolució
industrial amb la obertura
de la gran fàbrica Miquel
Vincke y Meyer.

- Nous proposons un aperçu
des forêts de chênes-lièges,
du liège, de sa transformation
artisanale et industrielle en
objets divers, ainsi qu’une
projection relatant l’histoire
extraordinaire de ce qui fut la
plus grande fabrique de toute
l’Espagne et l’une des plus
importantes du monde.

- We propose a small insight into
cork oak forests, cork, its traditional
and insutrial transformation into
diverse objects and also, through an
audiovisual presentation, the
spectacular history of what used to
be the larggest cork factory in Spain
and one of the most important ones
in the world.

+ INFO: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. +0034972307825

20

PRIMÀRIA
CORK IN PROGRESS

(CM - CS)

– SECUNDARIA - BATXILLERAT

LA DONA A LA INDÚSTRIA SURERA
Visita temàtica al Museu del Suro
En aquesta visita temàtica descobrirem l’oblidat paper de les dones que varen treballar a l’entorn del suro, unes generacions
silenciades pels clixés de l’època, però cabdals en el desenvolupament de la indústria surera.
Lloc: Exposició permanent
Horari: Prèvia concertació de visita
Durada:1.30h aprox.
Nº Participants: Grups classe
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.50€ Escoles Palafrugell consulteu gratuïtats.
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius didàctics:
-

Comprendre la complexa realitat del dia a dia com a dones i obreres.
Tenir una opinió crítica sobre salaris, el paper de l’home, l’educació i la difícil conciliació familiar i laboral.

Competències que es treballen:
- Conviure i habitar el món
- Artística i cultural
- Social i ciutadana
Metodologia:
Visita dinamitzada per un/a educador/a a l’entorn de l’exposició permanent a partir de diversos objectes,
fitxes i materials es desenvoluparà una visita participativa i dialogant per conèixer les diferències socials,
laborals i de gènere de les dones que treballaven a les fàbriques de suro.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA - SECUNDÀRIA
CORK IN PROGRESS

MUNTANYA DE SANT SEBASTIÀ
Visita lliure – PATRIMONI LOCAL
Us proposem de fer una excursió de manera autònoma al conjunt monumental de Sant Sebastià de la
Guarda. Podreu visitar el Centre d’Interpretació de la Muntanya, les restes del poblat iber, pujar a la torre
de guaita medieval 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: Tot i que la visita és lliure cal posar-se en contacte amb el museu per tal de gestionar els grups i
obrir els espais.
Preu: Gratuït
Observacions: El museu disposa d’un quadern didàctic que es pot treballar de manera autònoma.
L’espai disposa de zona de picnic just al darrere del jaciment iber.
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: Visita per lliure al centre d’interpretació de la muntanya i 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. Cal demanar al museu l’obertura dels espais (torre de guaita i
centre de visitants d’octubre a abril).

Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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CICLES FORMATIUS

CORK IN PROGRESS

TÈCNIQUES DE GUIATGE
Visita tècnica
La interpretació del patrimoni és l’art de revelar in situ el significat de l’herència cultural o natural al públic
interessat en aquestes propostes. Les tècniques de guiatge i expressives afavoreixen que el missatge arribi de
manera amena i afectiva al públic. A través d’una visita ens adonarem de quins “tips” s’utilitzen per
aconseguir-ho.
Lloc: Espais exteriors industrials Palafrugell
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1.30h aprox.
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4€ participant - Preu INDIKA 1.50€ Escoles de Palafrugell consulteu gratuïtats.
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius: Conèixer les diverses parts d’una visita guiada, la gestió del grup, el control de l’expressió, la dicció, el volum i
l’elecció dels espais. Diferenciar els diferents tipus de visites a realitzar. Definir què és el patrimoni i les diferències entre
museu i centre d’interpretació.
Metodologia: Els estudiants participaran en una doble visita guiada amb un tècnic del museu per les diferents sales. Una
visita amb contingut i amb pauses per veure les diferents tècniques que s’aniran utilitzant.
Aquesta activitat pot convertir-se en un projecte de llarga durada. En cas d’estar interessats contacteu amb el museu per a
més informació.

Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS

MÉS DE DOS SEGLES FENT TAPS
CORK IN PROGRESS

Visita guiada a l’exposició permanent
Més d’1 milió de taps al dia, més de 1500 treballadors, més de dos segles fent taps. Visita guiada al Museu del
Suro de Palafrugell, per descobrir l’esplendorós passat històric d’una fàbrica líder en exportació de suro a
l’Espanya del 1920.
Lloc: Exposició Permanent Museu del Suro de Palafrugell
Horari: Prèvia concertació de visita.
Durada: 1.30h aprox.
Nº Participants: Grup classe
Preu: 4.00€ participant / Preu INDIKA 1.75€
Consulteu els ajuts del programa Indika de la Diputació de Girona a les escoles de la demarcació.

Objectius: Conèixer i valorar procés de transformació del suro i aprendre les diferències entre el procés
artesanal i el procés mecanitzat. Identificar aquests fets de la història local valorant la seva significació en el
procés històric i les seves repercussions en el present. Conèixer una indústria capdavantera i analitzant les
línies d’actuació que permeteren l'expansió. Adquirir actituds de respecte i de conservació del patrimoni cultural
que ens envolta.
Metodologia: Visita dinamitzada per un educador per l’exposició permanent on s’explicaran continguts
relacionats amb les característiques del suro, el procés de transformació artesanal i el mecanitzat així com el
cas de l’empresa Miquel Vincke i Meyer. Els centres que ho desitgin podran sol·licitar la demostració artesanal
de fer taps durant la visita.
Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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BATXILLERAT – CFGM /CFGS
CORK IN PROGRESS

MUNTANYA DE SANT SEBASTIÀ
Visita lliure – PATRIMONI LOCAL
Us proposem de fer una excursió de manera autònoma al conjunt monumental de Sant Sebastià de la
Guarda. Podreu visitar el Centre d’Interpretació de la Muntanya, les restes del poblat iber, pujar a la torre
de guaita medieval 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: Tot i que la visita és lliure cal posar-se en contacte amb el museu per tal de gestionar els grups i
obrir els espais.
Preu: Gratuït
Observacions: El servei educatiu disposa d’un quadern didàctic que es pot treballar de manera autònoma.
L’espai disposa de zona de picnic just al darrere del jaciment iber.
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: Visita per lliure al centre d’interpretació de la muntanya i 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. Cal demanar al museu l’obertura dels espais (torre de guaita i
centre de visitants d’octubre a abril).

Reserves: servei.educatiu@museudelsuro.cat / Tel. 972307825
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PRIMÀRIA – SECUNDÀRIA – BATXILLERAT – CICLES FORMATIUS

EXPOSICIONS TEMPORALS (Visites guiades i tallers)
De l’exili a Palafrugell. Floreal Radresa 1946-1997
Pintura expressionista s.XX
• Dates: 13 de Setembre - 31 d’octubre

Valentí Fargnoli. El Paisatge revelat 1885-1944
Fotografia documental
• Dates: Novembre - Gener

La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis.
Prehistòria
• Dates: Febrer - Maig

Rosa Aguiló.
Pintura Contemporània
• Dates: Maig – Juny

DATES ESPECÍFIQUES (Visites guiades i tallers)
Setmana de la Ciència
• Dates: del 12 al 21 de novembre de 2021

Nadal
• Dates: del 13 al 17 de novembre de 2021

Dia de la Dona
Reserves:
servei.educatiu@museudelsuro.cat
Tel. 972307825

• Dates: del 8 a l’11 de març de 2022

Dia de l’art
• Dates: del 12 al 15 d’abril de 2022
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CORK IN PROGRESS

INFORMACIÓ I RESERVES

www.museudelsuro.cat - Tel. 972 30 78 25 - a/e servei.educatiu@museudelsuro.cat

Com fer la vostra reserva?
•
•
•
•
•
•
•

Trieu les activitats que més us interessin.
Feu la reserva amb suficient antelació al web del museu, al correu servei.educatiu@museudelsuro.cat o bé trucant al 972 30 78 25.
El dia 1 de setembre s’inicien les reserves amb subvenció Indika. Us aconsellem trucar uns dies abans per la concertació.
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 màxim de participants i acompanyants que sereu.
En cas que hàgiu d’anul·lar la vostra reserva, us agrairem que ens ho comuniqueu amb 48h d’antel.lació per correu electrònic
(servei.educatiu@museudelsuro.cat) i/o trucant al 972 30 78 25.
En cas que no hi hagi avís de anul·lació i el grup no es presenti el dia i hora de reserva, es cobrarà el 50% de l’import total
acordat.

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, així com el lloc
d’aparcament per autobusos i les zones properes on esmorzar o dinar.
El pagament es podrà fer en metàl·lic o per transferència bancària.

Informació pràctica per fer les activitats
•
•
•

Si és el cas, es recomana als participants que portin una bata per a la realització de tallers de pintura o calçat adequat per les
sortides a bosc.
Pel bon funcionament de l’activitat cal que els responsables vetllin pel bon comportament del grup durant tota la vostra estada al
museu.
El Museu disposa de guixetes on deixar les motxilles, una gran zona d’esbarjo on esmorzar a la plaça Can Mario davant el museu,
molt proper al mercat i el nucli antic de Palafrugell.
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CORK IN PROGRESS

SERVEIS AL PROFESSORAT
•
•
•
•

Assessorament al professorat prèvia concertació.
Adaptació de continguts a les vostres necessitats.
Centre de documentació Ramir Medir i biblioteca per a consultes a l’entorn del suro i la seva història.
Al web del museu trobareu recursos en línia per treballar la temàtica abans o després de la visita.
+ info: www.museudelsuro.cat – Servei educatiu

ELEMENTS D’INTERÈS PROPERS
Descobriu el nostre municipi. Situat al bell mig de la Costa Brava, entre mar, camp i muntanya, el municipi de Palafrugell ofereix
paisatges per a tots els gustos. Podeu combinar la visita a Palafrugell amb una escapada a la platja de Calella o al Far de Sant
Sebastià a Llafranc.
www.visitpalafrugell.cat

Arxiu d’imatges del Museu del Suro de Palafrugell – Imatges web visitpalafrugell.
(De dreta a esquerra: Nucli medieval de Llofriu – Far de Sant Sebastià a Llafranc – Torre de guaita s.XV a Llafranc – Platja del Port Bo a Calella)
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MUSEU DEL SURO DE CATALUNYA
Placeta del Museu del Suro, s/n
17200 Palafrugell

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

© Museu del Suro de Palafrugell.
Tots els drets reservats.
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