ACTIVITATS EDUCATIVES
El Centre de Desenvolupament Rural
Museu de la Pauma, situat al poble de
Mas de Barberans,
Barberans a la falda del Parc
Natural dels Ports, us ofereix un seguit
d’activitats i tallers per realitzar amb
l’alumnat de l’escola.

Visita guiada al Museu de la Pauma:
Per als més petits: Audiovisual sobre el procés de
llatar, i visita guiada al museu de la Pauma.
Per als grans: S’explicarà el procés des del margalló al
teixit. Seguidament es visualitzarà un audiovisual,
resultat de la recerca històrica i etnològica (El treball
de la pauma als pobles del Parc Natural dels Ports): i
després es farà la visita de l’exposició permanent.

1 h.
1,50€ / alumne

EXCURSIONS

El Viver de les fibres vegetals:
Passeig guiat a una zona verda amb continguts
didàctics, on s’han plantat aquelles fibres
vegetals que l’home al llarg de la història ha
usat per a la cistelleria, el vestir, el tenyir i el
beure. Lògicament, la planta que s’hi destaca
és el margalló (la matèria primera per
realitzar l’artesania de la pauma). A les
basses de la zona també es poden veure
diferents tipus de tritons.

1 h.
1,50€ / alumne

El Mirador dels Tossals:
Passejada circular a l’entorn del municipi de
Mas de Barberans que condueix al Mirador dels
Tossals, indret on hi ha una àrea recreativa amb
unes vistes impressionants cap a la plana
d’oliveres i el Delta de l’Ebre. Es treballarà: la
toponímia, flora i fauna del Massís dels Ports;
Les transformacions del conreu de l’olivera a
1 h.
les diferents estacions de l’any i la Roca del
1,50€ / alumne
Migdia; i les aus rampinyaires i les migracions.

Col·lage de colors:
Confecció d’un col·lage amb brins de
colors tintats i brins de color natural.

1 h.
4€ / alumne

Fer cordell:
S’aprendrà a fer el cordell necessari per
cosir la llata amb brins de colors i naturals.

1 h.
3,50€ / alumne

Aprendre a llatar:
S’aprendrà a llatar (trenar) la llata de nou
cameres. Es farà una tira de llata.

TALLERS

1 h.
4€ / alumne

Confecció d’un cuquet:
S’aprendrà a llatar (trenar) la llata de nou
cameres i després es farà un cuquet, o un
cargol, etc.

1,30 h.
7€ / alumne

Confecció d’un cinturó:
S’aprendrà a llatar la llata de nou cameres. Es farà una tira de llata que serà un
cinturó acabat amb dos tires de cuir.

2 h.
9€ / alumne

Confecció d’una llaça tradicional:
S’aprendrà a fer la llata de nou cameres o
de cabàs, a fer cordell de pauma, i a fer
l’ansa de la llaça (estalvis).

3 h.
11€ / alumne

socials de l'activitat, documents històrics
que avalen l'antiguitat, diferents formes
d'elaboració i de comercialització, són
alguns àmbits que visualitza el Museu de la
Pauma de Mas de Barberans.

El Centre de Desenvolupament Rural de
Mas de Barberans està destinat a la
realització d’accions que afavoreixin i
diversifiquin el desenvolupament econòmic
local i territorial, així com la posada en
valor de part del patrimoni etnològic
mitjançant el Museu de la Pauma.

Un ofici que les artesanes de més edat han
transmès a artesanes més joves, aquestes
artesanes són les protagonistes dels
diferents tallers.

El territori, la planta, anar a fer paumes, el
transport, el procés de preparació,
l'elaboració de les peces, els aspectes
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OBSERVACIONS:
• Les activitats són acumulables i combinables.
• Al poble hi ha una plaça amb arbres, bancs i font, per poder dinar
a l’aire lliure (en cas de mal temps es pot anar al centre cívic).
• Les activitats només es realitzen els dimarts, dimecres i dijous.
ous
• En gups més grans de 25 alumnes és necessari fer dues activitats
com a mínim.
• És necessari un responsable per grup; i 2 responsables per a
grups de més de 25 alumnes.
Atenció al públic de 12h. a 13,30h.
977 053 778 - Més informació a:
• Cal fer la reserva i abonar l’import de les activitats,
www.cdrmuseudelapauma.cat
15 dies abans.

