Nota de premsa
Terrassa, 24 de setembre de 2015

El Museu de Terrassa s’incorpora a la pàgina web
del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
L’espai inclou l’oferta educativa del Museu, amb 54 activitats per aquest curs

El Museu de Terrassa forma part des d’aquest passat estiu del portal web Patrimoni
Cultural - Educació de l’àrea d’Acció Educativa de l'Agència Catalana del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya (http://culturaeducacio.gencat.cat). Aquest és
un nou recurs virtual, conformat per museus, monuments i jaciments dispersos per
tot el territori català, adreçat a personal educatiu, professionals de la pedagogia,
mares i pares, monitors i monitores i a la ciutadania en general, interessats en gaudir
i aprendre cultura i civisme a través dels béns culturals de Catalunya.
L’eina aglutina els recursos educatius dels equipaments patrimonials de Catalunya i
té per objectiu ampliar els coneixements del currículum escolar i desenvolupar les
competències bàsiques per entendre el món en què nois i noies estan creixent. En el
lloc web s’hi poden trobar recursos i materials didàctics, propostes de formació per a
docents, projectes i activitats singulars, així com propostes generades pels propis
museus o institucions que hi pertanyen. Alhora, també pretén ser un espai de
participació on compartir les experiències, coneixements i propostes educatives
relacionades amb el patrimoni cultural, la natura, la història o la literatura.
El Museu de Terrassa, per la seva part, ha incorporat en aquest espai virtual la seva
oferta educativa per a aquest curs 2015-16, formada per 54 activitats, que inclouen
visites, itineraris, activitats teatralitzades o tallers. Enguany, el Museu ha presentat
quatre noves propostes i ha renovat un itinerari. A la plataforma també s’hi ha inclòs
una fitxa informativa del Museu de Terrassa on s’expliquen a fons les seccions que
el conformen.
Des del Museu de Terrassa es valora positivament la creació d’aquesta pàgina web
que permetrà donar a conèixer la riquesa patrimonial de la ciutat i, així, aproximar
l’espai a persones que no coneixen la ciutat i els seus recursos culturals. Amb
aquesta eina, s’amplia el marc de difusió de les activitats del Servei Educatiu del
Museu de Terrassa, que fins ara només disposava de la Guia Didàctica del Museu
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de Terrassa (www.terrassa.cat/visites-itineraris-i-tallers1) i de la web del Servei
d’Educació municipal.
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