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“Una obra artística per al 

nostre centre” 
 

 



 

 

“PROJECTE : LA REIAL FÀBRICA: 300 ANYS D’INNOVACIÓ MEMÒRIA I TERRITORI  ” 

 

Projecte “Retolació O mural decoratiu”: “Una obra artística per al 

nostre centre” 

 

Aquest projecte neix de la iniciativa del Centre de realitzar d’un mural ceràmic 

partint de dibuix i/o dibuixos al voltant del projecte “ La Reial Fàbrica: 300 anys 

d’innovació, memòria i territori” 

El museu analitzarà l’espai, els motius que aneu a representar i us realitzarà 

propostes de disseny. 

l’alumnat prepararà el disseny,  modelarà una part del mural i acolorirà una part 

prèviament realitzada pel personal del Museu.  

1.Projecte amb el Museu de Ceràmica de l’Alcora  

 

Amb la realització del mural per part del seu alumnat,  no es pretén únicament 

realitzar un element estètic que decori la paret del centre, a través de les 



 

 

diferents fases del treball, el Museu vol aproximar als escolars a la història , la 

cultura i l’economia de la comarca i molt especialment pel que respecta a la 

fabricació ceràmica. 

Al mateix temps es tracta de potenciar els valor del treball en grup i les 

potencialitats individuals dels menuts. 

Aquests són en resum els objectius que pretenem treballar amb el projecte en 

coordinació: 

1. Materialitzar conceptes que s’han aprés a l’aula a través de les Arts 

plàstiques, les obres ceràmiques i l’ús de la ceràmica 

2. Aproximar a l’alumnat al coneixement del medi que els envolta, entenent 

la ceràmica en les seves diferents variants com a part de la història de la 

província.  

3. Potenciar les capacitats individuals a través del treball cooperatiu. 

4. Aproximar a l’alumnat a nous conceptes relacionats amb la ceràmica; 

vocabulari específic, tecnologia de fabricació, matèries primeres, 

comportaments físics i químics de la ceràmica, etc. 

5. Educació en aspectes artístics: la forma, el volum, la línia, el color, la 

textura; utilitzarem la tècnica de relleu per addició, el modelat a xurros i 

l’acolorit en pinzell. 

6. Millorar l’autoestima els nens/nenes, tant a nivell de grup, com individual, 

despertant les seves capacitats creadores. 

7. Respecte del bé comú: Finalitzada l’activitat i ja entregat el mural, des 

del Museu de Ceràmica insistim en la necessitat de la seva col·locació i 

la realització fins i tot d’algun acte públic d’ inauguració. Durant i després 

del desenvolupament de l’activitat, l’alumne coneixerà patrimoni, crearà 

patrimoni amb les seves mans i finalment el veurà instal·lat a l’exterior, al 

seu centre. Aquests tipus d’accions permeten augmentar l’estima que es 



 

 

té del propi centre, així com de qualsevol altre bé artístic (o no) de 

l’entorn. 

2. Fases del projecte: 

 

1. Treball del centre 

Elecció del projecte:  

1. Escollir ubicació: Es tracta de materials especialment indicats per a 

exterior. Paret exterior del centre. 

 

2. Elegir la temàtica i elements que formaran part: En aquest cas s’ha 

escollit un trencadís ceràmic amb temàtica geomètrica. D’una banda es 

pretén aconseguir un acabat brillant i colorit que aporte alegria a la 

façana del centre i siga útil com a element de retolació.   D’un altra 

l’alumnat treballarà les formes geomètriques i les tècniques ceràmiques. 

3. El mural resultant també podrà ser un recurs posterior per a l’estudi  a 

través del joc de les diferents formes geomètriques així com una plantilla 

per a iniciar-se en l’aprenentatge dels números del 1 al 10. 

  



 

 

DISSENY FINAL DEL MURAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- Treball del Museu de Ceràmica: 

A partir dels dibuixos, collage o altres realitzats pels nens el Museu realitzarà el  

dibuix a escala per a la realització dels plantilles, preparació de les làmines, 

preparació de colors i distribució de tasques. 

4. Visita i taller 

a. La visita: La visita s’inicia al propi centre amb l’estudi i anàlisi per part dels nens 

de l’espai on anirà ubicat el mural. ( a  càrrec del professorat del centre abans 

de la sortida. 

b. Al Museu veurem les diferents tècniques de conformació de les plaques del 

mural i els possibles acabats tant en quant a textures com a color. 

Durant la visita s’incidirà en aquelles peces de la col·lecció de ceràmica 

contemporània que més relació tinguin amb el disseny final del vostre mural. 

5. Taller Ceràmic ( Fins a les 16 hores) 

Inici: 11:00 hores (aproximadament) 

El taller se subdivideix en 3 fases: 

 Introducció: El nom del centre, plantilles,  tècniques, processos i 

organització de les tasques 

 

 Modelat del mural: Treball cooperatiu de l’alumnat, on mestres i monitors 

únicament estan presents per a acompanyar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Decoració amb esmalts: l’alumnat pintarà diverses peces que ja s’han 

realitzat prèviament per part del personal del Museu.  

6. Col·locació del mural : A càrrec del centre  

 Nota: Les peces modelades durant l’activitat deuen ser cuites abans de 

ser acolorides. Un procés que pot  comportar almenys 1 mes de treball. 

 

EXEMPLE DE PLANTILLES 

 


