VISITA ESCOLES TALLER I D’OFICI
La finalitat de l’Espai Temàtic d’Eines per a la Construcció és la de promoure els
coneixements i la innovació tecnològica en el sector de les eines i afavorir el treball
de qualitat apostant de manera prioritària per a la formació dels estudiants de les
Escoles Taller o Cases d’ofici. Dins el nostre espai podran descobrir l’evolució de
les tècniques i eines utilitzades en la construcció, donant una especial rellevància a
l’ofici del paleta i més concretament al d’enrajolador. Aprofitant els diferents espais
de que disposem, intentem conscienciar als estudiants de la importància de les
tasques de conservació de l’entorn, començant per l’arquitectura rural tradicional
de la pedra seca, i seguint per les eines dels anys 50 fins arribar a les d’última
generació i les seves tècniques d’utilització.
Dins de l’Escola professional, situada a la part inferior de l’Espai Temàtic, es
realitzen les pràctiques, aquestes són activitats de caràcter manipulador en les que
intervenen tant els nostres formadors, com els alumnes i professionals. La major
part de la formació que planifiquem, va destinada a ampliar els coneixements i
donar resposta a les necessitats dels estudiants i professionals del sector en quant
a: nous materials, perfeccionament en el tall i col·locació de la ceràmica i
coneixement de les eines i el seu funcionament.
Audiovisual, a través de la història podran descobrir el diferents materials, eines i
tècniques d’ utilització.
Volem donar resposta i recolzament a les escoles professionals i al mateix temps
fomentar l’aprenentatge dels oficis de la construcció, ajudant a preparar els
alumnes per assumir alguns dels reptes amb els que es trobaran en un futur.
Esperem dons la vostra visita, així com els vostres suggeriments per tal de millorar
i aconseguir ser un eina útil i eficaç, per a donar-vos l’informació i coneixements
que millor s’adeqüin a les vostres necessitats.
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