ACTIVITAT EDUCATIVA PER A LES ESCOLES

EL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS
MOBLES DE CATALUNYA (CRBMC) té com a
missió promoure la conservació preventiva,
la conservació i restauració del patrimoni
cultural moble de Catalunya, i també la recerca
aplicada als processos de conservació i
restauració. Amb unes instal·lacions úniques
a tot el país, el CRBMC compta amb 4.000 m2
dissenyats específicament per a la conservació
dels béns culturals.
Ara, el CRBMC ofereix la possibilitat als
alumnes de cicle superior de primària de
tot Catalunya, de fer una visita dinamitzada
al Centre, visitant les àrees dedicades a la
intervenció de béns culturals, el laboratori
i els equipaments científics i tècnics.

OBJECTIUS —
Aquesta visita educativa té com a objectiu que els més joves
comprenguin què constitueix el patrimoni cultural i què representa la tasca de conservar-lo. Que entenguin les dificultats
tècniques, científiques i socials que suposa la conservació
d’un bé cultural i que s’impliquin en la defensa i protecció
en el seu entorn més proper. També els permetrà descobrir
diferents períodes o moments de la història del nostre país
a través de les característiques de les obres restaurades.
FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT—
Les visites que us oferim des del CRBMC consten
de dues parts:
Una introducció en format presentació Power Point, de 10 minuts de durada, en la qual s’explica, primerament, la importància del patrimoni com a element d’identitat i de memòria
col·lectiva i la importància de les actituds de respecte i estima
vers aquest. També s’expliquen les funcions del Centre com a
institució que vetlla per la preservació del patrimoni català.
S’introduiran els conceptes següents:
• Factors de degradació de les obres d’art
• Criteris de conservació-restauració dels béns culturals
• Les disciplines professionals que intervenen
en la conservació-restauració
• La importància de l’actitud envers la salvaguarda
del patrimoni
Seguidament, s’ofereix una visita dinamitzada als tallers de
restauració i instal·lacions científiques del CRBMC, que permet als alumnes desenvolupar i interpretar els temes tractats
en la presentació audiovisual, observant els conservadorsrestauradors treballant en viu, amb peces reals. Aquesta visita està pensada específicament per potenciar el diàleg davant les obres en procés de restauració, a fi d’afavorir un rol
més actiu per part dels alumnes. Durant la visita es duen a
terme diverses dinamitzacions per fomentar la participació,
complementades amb materials de suport.
Les visites les conduiran conservadors-restauradors de béns
culturals professionals, amb una especial sensibilitat pedagògica, per tal d’oferir la millor informació als alumnes quan
se situïn davant de les peces en procés de restauració.

Data d’inici i de finalització: d’octubre a juny
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària
Nombre d’alumnes: grup classe amb el/la mestre/a tutor/a
de l’escola que ens visita
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 17.30 h
Duració: 2 h
Preus: a consultar
Període de reserva: tot l’any de 9 a 14 h
(excepte el mes d’agost)
Reserves (imprescindible): serveiseducatius.crbmc@gencat.cat
Altres informacions: un cop acabada la visita o abans,
l’ alumnat podrà esmorzar a la zona verda del propi Centre
Més informació: tel. 93 590 29 70 de 9 a 14 h
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