
 
 
 
 
 

 

Descobrir el Museu dels Sants  

 
 

Àmbit  de l’ activitat 
PATRIMONI  ARTÍSTIC 
 
Lloc o equipament on es duu a terme l'activitat: Exposició permanent del Museu dels 
Sants, balconades  
 

 
Objectius: 
Conèixer les tècniques artesanals de manufactura de les imatges religioses emprades 
en els tallers d'Olot. Obtenir informació històrica de l'activitat. Apreciar els diversos i 
variats elements que formen part de la col·lecció del Museu en els 
diferents àmbits. Fomentar la participació dels alumnes en el diàleg entre els 
alumnes i l'educador/a. Valorar els diferents àmbits del Museu: la casa de Marian 
Vayreda on va treballar en la seva creació literària, el fons d'art, el taller de sants. 
 
Descripció de l'activitat: 
Visita guiada a través de les diferents sales que formen l'exposició permanent del 
Museu dels Sants. A través d'aquest recorregut es pot veure el procés de creació de 
la imatgeria religiosa en un taller. El valor afegit de la proposta és la possibilitat 
d'entrar en un taller actiu actualment, on es pot veure els artesans desenvolupant la 
seva activitat professional en el seu lloc de treball. També es pot visitar la casa de 
Marian Vayreda i el seu espai de creació literària i plàstica. 
 
Coneix un ofici. Descobreix el treball dels artesans d'un taller. El Museu dels Sants 
d'Olot t'obre les portes per fer un recorregut a través de les diferents fases de 
producció d'una escultura seriada. Podràs veure artesans treballant en l'emmotllatge, 
el retoc, la pintura... Entraràs en un taller on fa més de 120 anys que es realitza la 
mateixa tasca i aniràs a la casa d'un gran artista: Marian Vayreda. 
 
Materials utilitzats: 
Audiovisual de contextualització històrica i social dels tallers de sants a la ciutat 
d'Olot, peces en procés de realització, material original utilitzat en el taller. 
 
Observacions: 
Ràtio de 20-25 alumnes per educador/a. La visita té una durada determinada i es 
tracta d'un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti a l'edat dels alumnes i als 
continguts que volem donar-los.  
 
Competències: 
Lingüístiques i audiovisuals. Artístiques i culturals. Tractament de la informació o 
competència digital. D'aprendre a aprendre. D'autonomia i iniciativa personal. Social i 
ciutadana. 

Visita guiada al Museu.  
Tots els nivells educatius 
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