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El servei pedagogic de Thermalia,

museu de Caldes de Montbui,

durant el proper curs us

proposa fer visites guiades pel

ric patrimoni de la vila que es

complementen amb tallers

didactics. Els tallers, adaptats a

cada edat, es poden dividir en dos

grans blocs tematics: Els Tallers

de Termalisme, activitats a

l'entorn de l'aigua termal

de Caldes, i els Tallers d'Art,

que tenen com anexe d'unió

les obres de Manolo Hugué

i de Pablo Picasso.

conte deL LLeó miqueL (alumnes d'escola bressol)
Activitat dirigida als més petits, en la que els alumnes visiten la Font del Lleó i les Termes Romanes
i se'ls narra un conte a través del qual s'explica de manera mitologica els beneficis de l'aigua
termal. En acabar pinten un dibuix del personatge principal de la historia, ellleó Miquel.

vestim-nos de romans! (alumnes d'educació infantil)
Activitat en la que els alumnes visiten la Font del Lleó i les Termes Romanes i se'ls explica a grans
trets la historia d'aquests espais. En acabar fan un taller en el que es disfressen de ciutadans romans.

fem safareig aL safareig (alumnes de cicle inicial)
Activitat a l'entorn del safareig d'aigua termal. Els alumnes fan un dossier adaptat al seu nivell alhora
que es visita la Font del Lleó i l'exposició de termalisme del Museu. Posteriorment realizen un taller
que consisteix a rentar roba en un dels safareigs d'aigua calenta de Caldes.

oficis termaLs_fem una argolla de vímet (alumnes de cicle mitja)
Activitat sobre els oficis que s'han desenvolupat al voltant de l'aigua termal. Els alumnes fan un
dossier tot visitant la Font del Lleó i l'exposició de termalisme del Museu i després un objecte de vímet,
taller relacionat amb un dels oficis més tradicionals de Caldes de Montbui.

romans i termaLisme_eL·Laborem un ungüent roma (alumnes de cicle superior)
Activitat per coneixer les termes medicinals romanes de Caldes de Montbui. Els alumnes fan un
dossier alhora que visiten les Termes Romanes, la Font del Lleó i l'exposició de termalisme del Museu
i després un taller relacionat amb la cultura termal i curativa dels romans, en que el·laboren
un ungüent amb elements naturals com la cera o les plantes aromatiques.

circuit termaL (cicle mitja, cicle superior, eso i batxillerat)
Recorregut pels diferents espais i monuments emblematics relacionats amb el fet termal i la
historia del municipio

visita aL pobLat iber de La Torre Roja (cicle superior i eso)
Excursió a peu des de la plac;a de la Font del Lleó fins al poblat iber, un cop alla, explicació de tot
el context historic relacionat amb les restes iberes i medievals de la zona.



cap de toro (educació infantil)
Visita guiada a les exposicions d'Hugué i Picasso posant especial atenció a la presencia

del toro en l'obra dels dos artistes. Posteriorment. en el taller, treballen
el modelatge amb fang centrant-se en aquest animal.

coLom picassia (cicle inicial)
Visita guiada a l'exposició de Pablo Picasso durant la qual s'expliquen alguns dels seus

estils més representatius, desenvolupant el tema del simbolisme i apuntant al colom com a
símbol destacat en la seva obra. En el taller treballen el volum a partir de tires de cartró.

faune (cicle mitja)
Visita guiada a l'exposició de Picasso durant la qual es parla d'alguns dels seus estils,

desenvolupant el tema del simbolisme i apuntant al faune com a símbol destacat en la seva obra.
Al taller fan una mascara a partir del concepte de textures amb diferents elements naturals.

convertim-nos en minotaures (cicle superior)
Visita guiada a l'exposició de Picasso durant la qual es parla de trets importants de la biografia de

l'artista i de la figura del minotaure i la seva mitologia com a elements presents en la seva obra.
Després construeixen un cap de toro amb tires de cartró per convertir-se en minotaures.

FILFERRO
joies (pS i cicle inicial)

Visita a l'exposició de Manolo Hugué durant la qual s'explica la vida de l'artista,
posant especial emfasi en el moment en que va fer joies. En acabar la visita, els alumnes

realitzen un taller en el que ells mateixos fan joies amb diferents materials.

escuLtura abstracta (pS i cicle inicial)
Visita a les exposicions de Manolo Hugué i Picasso durant la qual s'expliquen anecdotes de la

vida dels artistes a través del viatge d'aquests a París. Es parla dels diferents materials que poden
utilitzar els artistes per fer les seves escultures i de les diferencies entre una escultura abstracta i una

de figurativa. En acabar la visita, els alumnes fan un taller per constru·lr una escultura abstracta.

figura (cicle mitja, cicle superior i eso)
Visita a l'exposició de Manolo Hugué durant la qual es fa un repas a la biografia de l'artista. Els nens
i nenes realitzen un dossier didactic que s'enduen a escola. Tot seguit fan un taller d'escultura on es

treballa el coneixement de la línia que envolta el buit com a mitja que ordena el volum de l'espai.

GRAVAT
entenem que és un gravaccoLom i toro (pS i cicle inicial)

Visita a les exposicions de Manolo i Picasso durant la qual ens fixem en la relació d'amistat
que van tenir i en els elements comuns en l'obra d'ambdos. Es comenten trets basics
de la tecnica del gravat. En acabar fan un taller d'estampació sobre planxa de goma.



taJJers d'art
pLanxa de poliureta_abstracció (cicle mitja)
Visita a l'exposició de Picasso durant la qual, tot fixant-nos en la seva obra, repassem
principalment el concepte d'abstracció. Es parla també del gravat com a tecnica artística.
En acabar els nens i nenes fan un taller de gravat en planxa de poliureta.

pLanxa de linoLeum_abstracció (cicle superior)
Visita a l'exposició de Picasso durant la qual, tot fixant-nos en la seva obra, parlem de les diferents
tecniques del gravat detallant principalment la dellinoleum. En acabar els nens i nenes fan un
taller de gravat en planxa de linoleum.

linoLeum+paper de seda_retrat d'un company (eso)
Visita a l'exposició de Picasso durant la qual, parlem de les diferents tecniques del gravat
existents i de quin orígen historic té el gravat. Després els nois i noies fan un taller
de gravat amb tecnica mixta.

punta seca_retrat d'un company (batxillerat)
Visita a les exposicions de Manolo i Picasso durant la qual ens fixem en la relació d'amistat que
van tenir i en els elements comuns en l'obra d'ambdos, també parlem de les diferents tecniques
del gravat existents i de quin orígen historic té el gravat. Després els nois i noies fan un taller de
gravat amb tecnica mixta.

PINTURA
segeLLs (educació infantil)
Visita a l'exposició de Pablo Picasso durant la qual fem un repas a la seva biografia a través dels
principals estils que va desenvolupar i dels seus elements més simbolics. En acabar els nens i
nenes fan un taller de pintura estampant la petjada del toro picassia.

siLuetes (cicle inicial)
Visita a l'exposició de Manolo Hugué durant la qual fem un repas a la seva biografia, fixant-nos
sobretot en la seva vessant més pictorica, així com en el seu interes pel món taurí. En acabar els
nens i nenes fan un taller de pintura utilitzant la figura del toro com a element principal.

moviment (cicle mitja)
Visita a l'exposició de Picasso durant la qual expliquem breument la seva biografia, i ens fixem
en la seva qualitat narrant histories a través de la pintura. En acabar els nens i nenes
fan un taller de pintura on realitzen un tríptic que evoca el moviment.

Línia directa i superposició (cicle superior)
Visita a l'exposició de Pablo Picasso durant la qual narrem trets basics de la seva
vida, i parlem de les anecdotes que hi ha entorn les obres de la sala. En acabar fan
un taller d'aquarel·la i tecnica mixta, utilitzant la figura humana i la figura animal --J~~

com a elements principals.
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