
Oferta educativa 2020-21
Noves activitats i activitats renovades

Museu de l’estaMpació
i Museu RoMà
de pReMià de MaR 



oferta educativa del Mep i del Museu Romà
Al Museu de l’Estampació Tèxtil i Museu Romà de Premià de Mar oferim un catàleg d’activitats 
educatives en diferents formats, per difondre el patrimoni industrial, científic, artístic, cultural, 
històric i arqueològic entorn a les col·leccions que acullen els dos museus, tèxtil, gas, etnologia i 
arqueologia, amb la intenció de fomentar el coneixement dels diferents àmbits i els valors com el 
respecte al medi ambient, l’ús responsable i la sostenibilitat.

El programa d’activitats s’adreça a centres escolars d’Educació Infantil, Primària, Secundària i 
Educació Especial. Algunes de les propostes es poden dur a terme durant l’estiu per a educació 
en el lleure amb grups d’infants i joves de diferents edats apuntats a casals d’estiu.

També s’ofereixen visites guiades i activitats per a cicles superiors relacionats amb l’arqueologia, 
art, moda i disseny tèxtil, i es potencien projectes conjunts amb instituts de Secundària i escoles 
que ofereixen cicles superiors.

REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS

DIES: Laborables

HORA: 9.00 h a 13.00h Prèvia concertació

LLOC: MEP
 Espai de l’Antiga Fàbrica del Gas
 C/ Joan XXIII, 2-8, Premià de Mar
 Museu Romà
 C/ Enric Granados 115, Premià de Mar

PREU: Consulteu

RESERVA I INSCRIPICIÓ 

· Telèfon: 93 752 91 97

· A/e: museu@premiademar.cat

· Formulari al web
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Oferta educativa del

Museu de l’estampació

NoVES ACTIVITATS

Circuit d’orientació al pati de l’antiga Fàbrica del Gas.
Dinàmica, circuit d’orientació.

Anem al laboratori del MEP. El món dels fòssils.
Visita i taller.

Anem al laboratori del MEP. Energies i enginys.
Visita dinamitzada i taller.

Anem al laboratori del MEP. El cotó i el lli.
La vida d’una planta.
Dinàmica i taller.

El misteri dels cinc equipatges. Històries de Premià.
Joc dinàmic.

Ordit i trama. Eines i màquines del MEP.
Dinàmica i taller.

Colors sostenibles.
Taller.

ACTIVITATS RENoVADES

Petits estampadors.
Narració d’un conte i taller.

Petits coloristes.
Narració d’un conte i taller.

La màgia de la Fada Adelina.
Narració d’un conte i taller.

Anem a dissenyar… roba!
Taller.

Les matemàtiques i els estampats.
Taller.

Aprenent d’estampador (E. Primària)
Ofi ci d’estampador (ESO, Batxillerat, Escoles Disseny).
Taller.

L’ofi ci de tintorer i els colorants naturals.
Taller.
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Es visita l’exposició de fòssils del Museu per des-
cobrir la cronologia i ubicació geogràfi ca d’al-
gunes troballes de fl ora i fauna fòssils realitza-
des a Catalunya i arreu del món.

S’apropa els alumnes a la feina dels paleontò-
legs i es realitzen experiments físics i químics 
que ells habitualment utilitzen per netejar el 
material fòssil trobat i estudiar-lo.

Anem al laboratori del MEP. 
El món dels fòssils

ACTIVITAT

NoVA

Circuit d’orientació

Educació Primària. Cicle Superior
ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària:
Coneixement del medi, Educació física, Matemàtic

Àmbits Ed. Secundària:
Científi cotecnològic, Educació Física

Es visita l’espai de l’antiga Fàbrica del Gas i 
aprenem un xic sobre la seva història: l’inici de 
la fàbrica, la seva utilitat i l’energia del gas.

Els alumnes realitzen un circuit d’orientació per 
a l’espai exterior i se’ls introdueix en l’ús de la 
brúixola, mapa i simbologia emprada en l’es-
port de la orientació.

Circuit d’orientació al pati
de l’antiga Fàbrica del Gas

ACTIVITAT

NoVA

Visita i taller

Educació Primària. Cicle Mitjà i Superior
ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària: Coneixement del medi, 
Lingüístic, Matemàtic, Aprendre a aprendre

Àmbits Ed. Secundària:
Científi cotecnològic, Social
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Mitjançant una dinàmica inicial analitzem les di-
ferents maneres de generar, transformar energia i 
les fonts d’energia: gas, hidràulica, elèctrica, tèrmi-
ca, solar, eòlica, …
En la pel·lícula de “La España Industrial” observem 
com era el treball dins una fàbrica de principis del 
segle XX i com funcionaven les màquines sense 
energia elèctrica. Fem un recorregut per a l’expo-
sició permanent a la recerca de diferents enginys i 
màquines de diverses èpoques.
Finalment a l’obrador es dissenya un petit enginy i 
distingim entre energies renovables i energies no 
renovables.

Anem al laboratori del MEP.
Energies i enginys

Es presenten algunes plantes com el cotó i el lli 
de les quals s’obtenen fi bres tèxtils que es poden 
fi lar. S’introdueix el concepte de classifi cació del 
món vegetal, la diversitat de conreus i funcionali-
tats: plantes tintòries, remeieres, culinàries, la hor-
ticultura i fl oricultura.
Observem fenòmens en les plantes que ens aju-
den a deduir la seva dependència a la llum, aigua 
i nutrients i fi nalment realitzem un experiment 
químic a partir d’algunes espècies vegetals.
Introduïm conceptes sobre sostenibilitat i agricul-
tura ecològica.

Anem al laboratori del MEP.
El cotó i el lli. La vida d’una planta
Anem al laboratori del MEP.

Anem al laboratori del MEP.

ACTIVITAT

NoVA

ACTIVITAT

NoVA

Visita dinamitzada i Taller

Educació Primària. Cicle Superior
ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 30 min

Àmbits Ed. Primària:
Coneixement del medi, Matemàtic, Lingüístic

Àmbits Ed. Secundària:
Científi cotecnològic, Matemàtic, Social

Dinàmica i Taller

Educació Primària. Cicle Mitjà i Superior
ESO

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària: Coneixement del medi,
Matemàtic, Educació en valors

Àmbits Ed. Secundària: Científi cotecnològic,
Social, Matemàtic, Cultura i valors
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Al Museu han aparegut cinc equipatges mis-
teriosos, els seus propietaris ens són totalment 
desconeguts.

A partir de l’observació, anàlisi i deducció els 
alumnes aniran descobrint com es vivia a Pre-
mià al segles XVIII, XIX i XX.

El misteri dels cinc equipatges.
Històries de Premià

A partir de l’observació d’eines, màquines i ma-
quetes del Museu, deduirem el material amb 
què estan construïdes i quina és la seva funció. 
D’aquesta manera coneixerem com és el procés 
de fi lar i teixir i descobrirem com s’ha mecanitzat 
i ha evolucionat al llarg de la història.

S’incidirà en el tema de la sostenibilitat i la indús-
tria tèxtil: l’estalvi energètic, l’ús de l’aigua, el reci-
clatge i la reducció de productes contaminants.
Amb els alumnes d’ESO introduirem el concep-
te dels teixits intel·ligents i n’observarem algunes 
mostres.

Ordit i trama.
Eines i màquines del MEP

ACTIVITAT

NoVA

ACTIVITAT

NoVA

Joc dinàmic

Educació Primària.
Cicle Mitjà i Superior

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària: Lingüístic, Coneixement
del medi, Educació en valors

Dinàmica i Taller

Taller adaptat als diferents nivells curriculars:
Educació Primària
1r i 2n d’ESO
Taller adaptat per a Educació Especial

Durada: 1 h

Àmbits Ed. Primària: Coneixement del medi,
Matemàtic, Lingüístic, Aprendre a aprendre

Àmbits Ed. Secundària:
Científi cotecnològic, Matemàtic, Social
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Al taller dissenyarem i estamparem tela de cotó 
orgànic amb colorants ecològics utilitzant la 
màquina circular d’estampar de l’obrador sense 
cap despesa d’electricitat.

La màquina circular o pop d’estampar és un 
enginy mecànic representatiu de petits tallers 
que durant la segona metitat del segle XX es-
tampaven al Maresme i a Barcelona.

Colors
sostenibles

Petits
estampadors

ACTIVITAT
RENoVADA

ACTIVITAT

NoVA

Narració d’un conte i Taller

P3, P4, P5 Educació Infantil.
També P2 Escoles Bressol cap a fi nals de curs

Durada: 1 h

Àmbits Ed. Primària:
Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta
de l’entorn, Comunicació i llenguatges

A l'obrador escoltarem el conte “El bosc màgic 
d’en Panxeta” i aprendrem a estampar tot cre-
ant un mural sobre les aventures del protago-
nista del conte al bosc. També estamparem un 
mocador amb algun personatge de la història 
d’en Panxeta.

Dinàmica i Taller

Taller adaptat als diferents nivells curriculars:
Educació Primària i ESO
Taller adaptat per a Educació Especial

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària: Coneixement del medi natural, 
social i cultural, Educació artística

Àmbits Ed. Secundària:
Científi cotecnològic, Social , Cultura i valors, Artístic



ACTIVITATS DEL MEP

8

A l'obrador escoltarem el conte En Panxeta i la 
Dentones i aprendrem a tintar amb aigües de 
colors cintes i cordons de cotó. Enganxarem en 
un mural roba de colors amb formes quadrades, 
rodones i triangulars, per decorar els vestits 
d'en Panxeta i la Dentones.

Petits
coloristes

A partir de l’observació del vestit de la Fabricanta, 
el fus de fi lar i diversos elements naturals els nens 
descobreixen d’on provenen els fi ls seda, cotó i 
llana. Descobrim i experimentem com es fi la.

Amb la narració d’un conte treballem els 
conceptes del respecte a la naturalesa i als 
animals. Finalment a partir de diversos materials 
elaborem un objecte molt especial.

La màgia de
la fada Adelina

ACTIVITAT
RENoVADA

ACTIVITAT
RENoVADA

Narració d’un conte i Taller

P4 i P5 Educació Infantil

Durada: 1 h

Àmbits Ed. Infantil:
Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de 
l’entorn, Comunicació i llenguatges

Narració d’un conte i Taller

P5 Educació Infantil

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Infantil:
Descoberta d’un mateix i dels altres, Descoberta de 
l’entorn, Comunicació i llenguatges
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Iniciem l’activitat amb l’observació de les escultures tèxtils de 
l’artista Mariaelena Roqué. Coneixerem quins són els ofi cis 
que intervenen en el procés de creació d’indumentària, des  
que la dissenyadora o el dissenyador s’inspiren fi ns que es 
confecciona la peça de roba.
A partir de l’observació dels materials tèxtils i les seves 
propietats classifi carem indumentària propera i prendrem 
consciència que podem utilitzar fi bres tèxtils naturals i fi bres 
reciclades que són respectuoses amb el medi ambient.
Mitjançant l’elaboració d’una peça de roba els alumnes 
podran desenvolupar la seva creativitat i enginy.

Anem a dissenyar…
roba!

Coneixerem com treballen i treballaven els 
dibuixants d’estampats, un ofi ci molt extès al 
poble de Premià durant el segle XX. Mitjançant 
l’observació i anàlisi d’estampats, la creació 
plàstica i la manipulació d’un dibuix descobrirem 
com en són de necessàries les matemàtiques 
en el procés de l’estampació tèxtil. Analitzarem 
l’impacte del desenvolupament tecnològic en 
l’ofi ci de dibuixant i gravador.

Es recomana completar aquest taller amb la visita guiada 
a l’exposició permanent, fent especial atenció a la zona de 
dibuixants, per observar-ne el vídeo, entrendre l’ús de la taula 
de llum, la invenció de la ploma elèctrica,  altres materials 
emprats pels dibuixants de Premià i la introducció de 
l’ordinador als anys 1970.

Les matemàtiques
i els estampats

ACTIVITAT
RENoVADA

ACTIVITAT
RENoVADA

Taller

Educació Primària. Cicle Inicial, Mitjà i Superior

Durada: 1 h 30 min

Àmbits Ed. Primària:
Lingüístic, Coneixement del medi, Artístic,
Matemàtiques, Educació en valors Aprendre a
aprendre, Autonomia i iniciativa personal

Taller

Educació Primària. Cicle Superior
Educació Secundària. 1r i 2n ESO

Durada: 1 h 15 min

Àmbits E. Primària:
Lingüístic, Coneixement del medi, Artístic, Ma-
temàtiques, Digital, Educació en valors, Aprendre a 
aprendre, Autonomia i iniciativa personal

Àmbits E. Secundària: Cientifi cotecnològic, Social, 
Matemàtic, Cultura i valors
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Aprendrem en què consisteix una tela estam-
pada i coneixerem dues de les tècniques d’es-
tampació manuals i les eines emprades: el mè-
tode directe amb motlles de bac que s’utilitzava 
a Catalunya des del segle XVIII i el mètode de la 
lionesa emprat al segle XX i a l’actualitat. La fà-
brica Lyon Barcelona S.A. ubicada a Premià de 
Mar va ser pionera en aquesta tècnica, va intro-
duir aquest invent a l’Estat espanyol.

Estamparem una samarreta que portarà cada 
alumne o bé un mocador del Museu. Observa-
rem les variants i repeticions en les teles estam-
pades i les iconografi es dels motius d’indianes, 
vegetals, fl orals i animals.

Aquest taller també s’ofereix en llengua anglesa.

Aprenent d’estampador
(E. Primària)

Ofi ci d’estampador
(ESO, Batxillerat, Escoles Disseny)

ACTIVITAT
RENoVADA

Taller

La visita guiada a l’exposició permanent del MEP i 
aquest taller s’ofereixen i s’adapten als nivells:
· Educació Primària. Cicle Inicial, Mitjà i Superior ESO
· Batxillerat
· Escoles de Disseny, Educació Especial i Casals d’estiu

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària:
Lingüístic, Coneixement del medi, artístic, Educació 
en valors, Aprendre a aprendre, Autonomia i iniciati-
va personal

Àmbits ESO:
Matemàtic, cientifi cotecnològic, social, artístic

Matèries Batxillerat:
La visita guiada a l’exposició permanent i el taller 
L’ofi ci d’estampador estableixen connexions amb les 
matèries comunes de Ciències per al món contem-
porani i Història i matèries de les modalitats d’arts, de 
ciències i tecnologia, d’humanitats i ciències socials
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ACTIVITAT
RENoVADA

L’ofi ci de tintorer
i els colorants naturals

Aprendrem d'on s'obtenien els colorants natu-
rals, d’origen vegetal, animal i mineral, abans de 
la invenció dels artifi cials al segle XIX.

Elaborarem tint natural, a partir de matèria ve-
getal i comprovarem quin és el seu comporta-
ment en diferents fi bres tèxtils.

Encetarem el debat sobre producció sostenible, 
per ser conscients de la importància de l’apro-
fi tament de l’aigua i l’ús de materials no conta-
minants en la indústria tèxtil del color.

Taller

Educació Primària. Cicle Superior
La visita guiada i el taller L’ofi ci de tintorer i els 
colorants naturals també s’ofereixen i s’adequen als 
nivells d’ESO, Batxillerat i Escoles de Disseny

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària:
Lingüístic, Matemàtiques, Coneixement del medi, 
Artístic, Educació en valors socials i cívics, Aprendre 
a aprendre, Autonomia i iniciativa personal

Àmbits Ed. Secundària:
Matemàtic, cientifi cotecnològic, social, artístic

Matèries Batxillerat:
La visita guiada a l’exposició permanent i el taller 
L’ofi ci d’estampador estableixen connexions amb les 
matèries comunes de Ciències per al món contem-
porani i Història i matèries de les modalitats d’arts, de 
ciències i tecnologia, d’humanitats i ciències socials
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Oferta educativa del

Museu Romà

NoVES ACTIVITATS

Materials i oficis romans: figulus i musiuarius. 
Visita i taller.

Jocs romans. 
Taller.

Materials i oficis romans: filar, teixir i tenyir en
l’època romana. 
Dinàmica i taller.

Enigmes del món romà. Patrimoni arqueològic
de la Laietània. 
Audiovisual i dinàmica taller.

ACTIVITAT RENoVADA

Fem d’arqueòlegs. 
Activitat dinàmica.
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Fem
d’arqueòlegs

ACTIVITAT
RENoVADA

Aprendrem com és la feina dels arqueòlegs a 
partir d’una simulació d’excavació i la troballa 
de fragments de materials diversos. Amb l’ob-
servació, mesura, anàlisi i classifi cació d’aques-
tes peces del període ibèric i romà, podrem de-
duir-ne la procedència, cronologia i aprendre 
sobre els materials i ús de les peces que empra-
ven els antics romans.
Coneixerem quins són els jaciments trobats a 
Premià de Mar i la comarca.

Aquesta activitat s’ofereix com a taller comple-
mentari de la visita guiada al Museu Romà de 
Premià, on els alumnes poden conèixer com 
era la vil·la romana de Can Farrerons, la seva 
evolució i els diferents usos que se li han donat.

També pot oferir-se com a complement de la 
visita guiada a l’exposició permanent l’Arqueo-
logia de Premià ubicada al Museu de l’Estam-
pació de Premià de Mar.

Activitat dinàmica

6è curs d’Ed. Primàrià
ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 15 min

Àmbits 6è Ed. Primària:
Coneixement del medi, Lingüístic, Matemàtic, 
Aprendre a aprendre

Àmbits Ed. Secundària:
Cientifi cotecnològic, Social

Àmbits Batxillerat:
Humanitats, Ciències socials, Tecnologia 
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Aquesta activitat s’inicia amb la visita a l’exposició l’Arque-
ologia de Premià, que ens mostra una representació de les 
diverses troballes arqueològiques que s’han produït al ter-
me municipal.
Els diversos materials emprats per als romans ens serveixen 
per anar descobrint quins tallers i ofi cis hi havia en una vil·la 
i en una ciutat romanes. Tant el coneixement com la visió 
pràctica que tenien els romans va contribuir a que fossin 
uns grans enginyers i constructors. N’és una prova la inven-
ció del sòlid formigó romà i la construcció de la xarxa de 
conducció d’aigua neta i clavegueram a les ciutats roma-
nes. Refl exionarem sobre la importància del tractament i 
els usos de l’aigua que permetien el confort i la salubritat a 
les àrees poblades.
A l’obrador del MEP farem un tast dels ofi cis de ceramista i 
artesà de paviments i mosaics i ens adonarem que les eines 
i materials utilitzats no són molt diferents dels actuals.

Materials i ofi cis romans:
fi gulus i musiuarius

En aquesta activitat els nens i nenes poden descobrir 
com era la vida d’un nen romà i conèixer quins eren 
els jocs amb què s’entretenia. Observarem alguns 
dels jocs romans i els materials que s’utilitzaven per 
construir-los.

Podrem comprovar que n’hi ha molts que encara se-
gueixen vigents en l’actualitat i també raonar sobre 
les diferències i similituds amb els jocs actuals. Els 
nens i nenes dissenyaran les seves pròpies fi txes de 
joc i podran gaudir del  joc.

Jocs romans

ACTIVITAT

NoVA

ACTIVITAT

NoVA

Visita i taller

6è curs d’E. Primàrià
ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 45 min

Àmbits 6è Ed. Primària:
Coneixement del medi, Lingüístic,
Matemàtic, Aprendre a aprendre

Àmbits E. Secundària:
Cientifi cotecnològic, Social, Artístic

Àmbits Batxillerat:
Humanitats, Ciències socials, Tecnologia

Taller

Educació Primària

Durada: 1 h 15 min

Àmbits Ed. Primària:
Coneixement del medi, Lingüístic, Matemàtic,
Aprendre a aprendre
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Materials i ofi cis romans: fi lar, 
teixir i tenyir en l’època romana

Enigmes del món romà.
Patrimoni arqueològic

teixir i tenyir en l’època romana

En aquest taller ens introduirem en la cultura del vestir i 
la simbologia del color en relació amb els estrats socials 
de l’època romana. El comerç i la producció de teixits de 
seda, llana i lli, i les matèries tintòries suposaven una ac-
tivitat econòmica molt important estesa arreu de tot el 
territori de l’Imperi romà.
Farem un tast dels ofi cis de fi lar i teixir tal i com es feia a 
l’antiguitat i ens adonarem que els materials i la tecnolo-
gia són ben similars als que a l’actualitat continuen em-
prant artesans del sector i petites comunitats producto-
res que elaboren teixits manualment.
Refl exionarem sobre l’ús mesurat de l’aigua i l’esgota-
ment de recursos naturals que ja es produïa en les socie-
tats de fa 2.000 anys.

ACTIVITAT

NoVA

ACTIVITAT

NoVA

S’introdueix l’activitat amb la projecció d’un audio-
visual sobre l’ocupació ibèrica i romana a la zona del 
Maresme i el jaciment de Can Farrerons.

A partir de la dinàmica de descoberta a l’entorn d’uns 
personatges i la seva història podrem fer un repàs als 
diferents aspectes culturals, socials i econòmics del 
món romà: comerç, sistema productiu, vida social, re-
ligiosa, lleis i cultura i ens situarem en el mapa de la 
Laietània.

Dinàmica i taller

6è curs d’Ed. Primàrià
ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 15 min

Àmbits 6è Ed. Primària:
Coneixement del medi, Lingüístic,
Matemàtic, Aprendre a aprendre

Àmbits E. Secundària:
Cientifi cotecnològic, Social, Artístic

Àmbits Batxillerat:
Humanitats, Ciències socials, Tecnologia 

Audiovisual i dinàmica taller

ESO i Batxillerat

Durada: 1 h 30 min

Àmbits ESO:
Cientifi cotecnològic, Social, Artístic

Batxillerat:
Humanitats, Ciències socials, Tecnologia
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MUSEU DE L’ESTAMPACIÓ
DE PREMIÀ DE MAR

C/ Joan XXIII, 2-8, Premià de Mar

MUSEU RoMÀ
DE PREMIÀ DE MAR

C/ Enric Granados 115, Premià de Mar

 

Tel. 93 752 91 97
museu@premiademar.cat

www.museuestampacio.pdm.cat


