
 

LA VERTEBRACIÓ SOCIAL D’UN PROJECTE DE 
MUSEU LOCAL: 

LA PROPOSTA DIDÀCTICA DEL 
MUCBE



  

Convent de Sant Francesc (Seu Central Mucbe)

- Inauguració 
2005

- Declaració 
museu 2017



  

Model de gestió del Mucbe: infraestructures

● El model de gestió de Museu que es va adoptar, va ser el de aglutinar tots 

aquests espais en un únic Museu, el Museu de la Ciutat de Benicarló, 

coordinant-se tots des de la seu central. Així doncs, el Ple ordinari número 11, 

de data 30/07/2015 va aprovar per unanimitat els espais que configuraven el 
Museu de la Ciutat de Benicarló

➢ Convent de Sant Francesc: secció arqueologia i exposicions temporals 
➢ Poblat Iber del Puig de la Nau: secció arqueologia
➢ Edifici Gòtic: secció festes i tradicions ( en construcció) 

➢ Casa tradicional Santa Càndida: secció etnologia (àmbit agrícola, vida domèstica, antics oficis)
➢ Museu dels Mariners: secció etnologia (àmbit mariner, arts de pesca)
➢ Poblat Iber del Mas de Fabra: secció arqueologia



  

Poblat Iber del Puig de la Nau de Benicarló

- Visites teatralitzades 

- Jornades didàctiques

- Visites dimecres, 
divendres i dissabtes

- Visites adaptades als 
grups 



  

Antiga Casa de la Vila (Edifici Gòtic)
- Exposicions de caràcter local

- Futura exposició permanent de les festes i tradicions de Benicarló 



  

Casa Tradicional del carrer de Santa Càndida

- Casa musealitzada 

- Secció etnològica (àmbit agrícola, vida 
domèstica, antics oficis) 

- Visites de dimarts a divendres a les 12h 



  

Museu dels Mariners

- Secció etnològica 
(àmbit mariner, arts 
pesca) 

- Tallers didàctics 
per escolars

- Horari èpoques 
concretes



  

Problemes sorgits 

➢ El Convent de Sant Francesc: horari d’apertura de 41 hores setmanals

➢ El poblat iber del Puig de la Nau: visites concertades prèviament dimecres, divendres i dissabtes

• Visites teatralitzades i dinamitzades
• Jornades didàctiques per tots els escolars de Benicarló 
• Visites didàctiques durant tot l’any a demanda dels escolars

➢ Casa tradicional benicarlanda del carrer de Santa Càndida:

• De dimarts a divendres a les 12h es realitzen visites guiades per a mostrar la casa
• Tallers didàctics durant tot l’any per escolars 
• Visites dinamitzades i teatralitzades 
➢ Museu dels mariners:
• Horari establert en determinades èpoques de l’any: Jornades de la carxofa i període estival
• Tallers didàctics durant tot l’any per escolars
• Visites guiades puntuals durant tot l’any

Edifici Gòtic: prevista l’exposició permanent al voltant de les festes Benicarló
• Actualment s’exhibeixen exposicions de petit format i d’àmbit local, i són els propis artistes el que custodien 

la sala. 
• Visites dinamitzades i teatralitzades

Solució 
Visites

Didàctica
Falta de personal 



  

Programació anual 
1. La programació d'exposicions___________________________                                               
Exposicions temporals
Exposicions permanents
Exposicions itinerants
2. La programació educativa______________________________
Tallers didàctics
Visites escolars
Tallers familiars
Jornades d'arqueologia pels escolars
3. Activitats culturals______________________________________                                                                                   
 Bocabadats: música i teatre per a primera infància 
Visites guiades i teatralitzades 
4. El museu i la societat___________________________________
Premis i concursos
ús de la sala de premsa
ús de les sales del museu
sol·licituds per exposar 
Museu d’art urbà
Exposició a l’església parroquial de Sant Bartomeu
Projecte inclusiu vivendes tutelades
5. Gestió de les col·leccions   ______________________________
6. Pressupost_______________________________________________                                



  

Procés d’elaboració dels tallers didàctics
    1. Elecció de la temàtica____________                                               
✗ Coordinació amb els centres educatius 
✗ Estructurar els tallers per blocs

➢ Bloc 1. Art contemporani
➢ Bloc 2. Casa tradicional benicarlanda 
➢ Bloc 3. Museu dels mariners
➢ Bloc 4. Arqueologia
➢ Bloc 5. Descobreix el teu poble 

    2. Metodologia____________________
✗ Horaris
✗ Dossiers didàctics 
✗ Difusió 

3. Tipologia de tallers______________
✗ Tallers didàctics
✗ Tallers familiars



  

Exemples de tipologies de tallers

BLOC 1. DONES ARTISTES 

TALLER 1. Coneixem a Yayoi Kusama. Ens vestim a l’estil Yayoi  Kusama

TALLER 2. Decorem una llapissera a l’estil Yayoi Kusama

TALLER 3. Coneixem a Marta Minujín fent el nostre puzle 

TALLER 4. Coneixem a Marta Minujín decorant un marc de fotos 

TALLER 5. Un ventall de colors per conèixer a Sonia Delaunay

TALLER 6. Coneixem a Sonia Delaunay fent un atrapa-somnis 

TALLER 7. Paisatges a l’estil Gabriele Münter

TALLER 8. Retratem al company a l’estil Gabriele Münter

 



  



  



  



 



Exemples de tipologies de tallers

BLOC 2. DONEM A CONÈIXER LA NOSTRA COL·LECCIÓ ETNOGRÀFICA DE LA CASA 

TRADICIONAL DEL CARRER DE SANTA CÀNDIDA

TALLER 1. Fem sabó natural a l’estil tradicional 

TALLER 2. Polsera de llana, realitzada amb tècniques manuals

TALLER 3. Castanyetes casolanes amb materials de reciclatge

TALLER 4. Pa casolà  



  

Exemples de tipologies de tallers

BLOC 3. DONEM A CONÈIXER EL MUSEU DELS MARINERS

TALLER 1. Decorem un marc de fotos amb conxes

TALLER 2. Gorra de mariners

TALLER 3. Clauers i penjolls amb plàstic màgic i fimo 

TALLER 4. Aprenem a fer nusos mariners 

 



  

Pressupost i conclusions 

DESPESES 2019

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ.CULTURA 312.652,00€

BIBLIOTECA I ARXIUS 53.910,55€

MUSEU I ARTS PLÀSTIQUES. 
(38.100€ al 2016)

114.630€
(Didàctica 15.000€)

PERSONAL 361.307,61€

* No estan contemplades les 
inversions 

TOTAL 842.500,16€

% 3,53 %

PRESSUPOST AJUNTAMENT 23.890.784,285€
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