
ACTIVITATS 

 ESCOLARS 

LES NOSTRES ACTIVITATS 

Podeu ampliar la informació dels nostres tallers a 
 

museudelvidre@vimbodiipoblet.cat 
 

O bé al telèfon 
977 87 83 25 

 
El nostre horari d’atenció al públic és: 
 
 Dimarts: de 10 h a 13.30 h 

Dimecres: de 10 h a 13.30 h 

Dijous: de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 18.30 h 

Divendres: de 10 h a 13.30 h i de 16 h a 18.30 h 

Dissabte: de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h 

Diumenge: de 10 h a 14 h  

www.museudelvidre.cat 

Des del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i 

Poblet oferim diverses propostes educatives per 

conèixer i experimentar amb diferents tècniques 

de treball amb el vidre.  
 

El Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet és 

el reconeixement a la importància que el vidre  

bufat havia tingut a Vimbodí durant la primera  

meitat del segle XX, quan es fabricaven objectes 

per a diferents usos: industrial, religiós, decoratiu, 

agrícola i, especialment, domèstic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A tenir en compte! 
 

Totes les propostes que us oferim inclouen la     

demostració en directe de vidre bufat a càrrec 

del mestre vidrier Paco Ramos, qui elabora 

diverses peces de vidre, activitat que fa que 

el Museu esdevingui VIU.  

Tots els tallers s’adapten al cicle escolar de 

l’alumnat. 

El grup ha de ser d’un mínim de 20 alumnes. 

En el cas que no s’arribi a aquest mínim,     

s’haurà d’abonar l’import que hi correspondria, 

segons el taller.  

 

Un Museu viu! 
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Durada aproximada: 2 hores 
Preu: 6,50 euros / alumne 

 

VISITA GUIADA 
 

Com es va descobrir el vidre? Per a què s’utilitzava? Per 

a què servien aquests objectes?  
 

Aquestes i altres preguntes es respondran durant la visi-

ta guiada al nostre Museu a través d’un recorregut histò-

ric adaptat a cada nivell escolar per conèixer l’origen del 

vidre i la seva evolució i utilització al llarg de la història, 

situant-nos en la producció als forns de vidre de Vimbodí 

i els diversos objectes d’ús quotidià que encara s’hi ela-

boren, com són el porró, el setrill... A més, coneixeran 

les eines del mestre vidrier i els estris i materials que 

empraven els sargaires per revestir les garrafes de vidre.  

La visita guiada es complementa amb la demostració en 

directe de vidre bufat i l’elaboració de diverses peces.  
 

 

Durada aproximada: 1 hora 
Preu: 3,80 euros / alumne 

 
 

 

Descobreix el Museu del Vidre a partir de la visita guiada i 

del taller de reciclatge de vidre 
 

La visita guiada es realitza amb la companyia d’en Barre-

tina, una simpàtica mascota en forma de porró amb qui 

coneixeran l’origen del vidre, la utilització de diversos ob-

jectes de vidre d’ús quotidià i altres que semblen anecdò-

tics,  i l’ofici de vidrier.  

Amb el taller de vidre reciclat es realitzarà un objecte a 

partir de la reutilització d’un envàs de vidre que prèviament 

cada alumne haurà portat. En el procés de creació, conei-

xerem, pas a pas, les característiques, qualitats i curiosi-

tats d’aquest material i es treballarà un petit dossier sobre 

reciclatge, adaptat al nivell educatiu.  

TALLER DE VIDRE RECICLAT 

 

Coneix diverses maneres de treballar el vidre i desperta 

la creativitat amb la decoració de vidre  
 

En el taller de decofusing es decora un fragment de 

vidre que, un cop enfornat, esdevindrà un clauer, un 

penjoll, un atrapallum... 

La decoració de la peça es realitza al Museu, amb mate-

rials ben diversos i originals que trobaran al taller. Aca-

bat el procés creatiu, la peça serà traslladada a un forn 

especialitzat on, seguint la tècnica de la vitrofusió,          

s’enfornarà a una alta temperatura, d’entre 800 i 890ºC, 

d’aquesta manera es fondran les diverses capes deco-

rades (per seguretat, aquesta fase no és oberta al pú-

blic).  

El material s’enviarà a l’escola (els ports de l’enviament, 

inclosos en el preu). 

Aquest taller es complementa amb l’activitat “Explora el 

Museu”: descoberta lliure i dinàmica del Museu.  

TALLER DE DECOFUSING 

LABORATORI DEL VIDRE, LA LLUM I EL COLOR 

Durada aproximada: 2 hores 
Preu: 9,70 euros / alumne 

TALLER ABRAKAVIDRE 
 

Descobreix la màgia del vidre i del foc en una ampolla 
 

Amb el taller d’Abrakavidre descobrireu el procés màgic 

de l’acció del foc en el vidre i de la seva completa trans-

formació a partir d’un objecte d’ús quotidià, com és una 

ampolla. 

Després de decorar una ampolla de vidre, serà enforna-

da a 850 graus, seguint la tècnica de la vitrofusió. Serà 

en aquesta enfornada quan l’ampolla de vidre passarà 

de ser una peça amb volum a ser plana (per seguretat, 

aquesta fase no és oberta al públic).  

El material s’enviarà a l’escola (els ports de l’enviament, 

inclosos en el preu). 

Aquest taller es complementa amb l’activitat “Explora el 

Museu”: descoberta lliure i dinàmica del Museu.  

Durada aproximada: 2 hores 
Preu: 14,00 euros / alumne 

La descoberta del color i del vidre 
 

Llum, color, reflexos, vidre... un recorregut pels sentits, la 

descoberta i l’experimentació del vidre a partir de llanter-

nes i petites làmpades on es creen autèntics paisatges 

de color i de reflexos que inviten a la recerca de nous 

resultats.  

Aquesta activitat inclou la de-

mostració en directe de vidre 

bufat i es complementa amb 

l’activitat “Explora el Museu”: 

descoberta lliure i dinàmica del 

Museu.  

Durada aproximada: 2 hores 
Preu: 5,00 euros / alumne 

Estem preparant... 

La descoberta del poble 
Una proposta d’activitats per a diversos in-
drets del municipi (carrer de les Abraçades, 
safareig, església...), a partir de la visita al Mu-
seu del Vidre. 
 

Coneixem els oficis 
Taller per conèixer alguns dels oficis artesa-
nals que antigament es trobaven a la vila,  
entre els quals hi destaca el de vidrier i el de 
sargaire.   


