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Guió didàctic  

L’ART A LES TEVES MANS: LA CERÀMICA A MÀ. 

Taller adreçat als alumnes de 1r i 2n de primària. A través d’aquesta experiència els alumnes 

entraran en contacte amb una part molt concreta de la vida dels ibers: la manufactura de la 

ceràmica.  

Es farà amb grups que no superin els 25 alumnes i cal que cada grup vagi acompanyat d’un 

mestre. La durada del taller serà d’1 h 30 min i sempre serà complementària a la visita 

guiada que durarà 1 h 30 min més. En finalitzar l’activitat, els alumnes col·laboraran a 

rentar i recollir el material utilitzat. 

 

ABANS DE VENIR CAL...  

 Conèixer l’argila com a matèria prima.  

 Identificar la ceràmica com a material base en la producció d’objectes.  

APRENDREM A...  

 Adquirir coneixements a través d’un treball vivencial, una experiència. 

 Analitzar els canvis que es produeixen dins un procés tecnològic: de la matèria primera al 

producte elaborat. 

 Observar les diferències en les tècniques de producció ceràmica.  

 Experimentar a través dels sentits creant una peça única i personal. 

 Reconèixer els usos de les peces ceràmiques.  

 Valorar l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i treball 

ibèrics.    

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 El procés tecnològic de producció ceràmica. 

 La diferència entre la producció domèstica i artesanal. 

 Els diferents usos de les ceràmiques antigues. 

 Les tècniques de manufactura de la ceràmica domèstica: plaques, xurrets i bola. 

 La decoració de la ceràmica domèstica (les faixes, els cordons i els raspats). 

 

TRANSFORMAREM LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT MITJANÇANT...  

 Observació de canvis que es produeixen dins un procés tecnològic: de la matèria primera al 

producte elaborat.  

 Observació i exploració sensorial a través de la creació d’una peça única i personal.  

 Reconeixement de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en 

el treball del món ibèric comparant-lo amb el món actual. 


