NORMATIVA DE LES
VISITES ESCOLARS
Museu d'Art Modern de la
Diputació de Tarragona

ABANS DE LA VISITA
Abans de la visita els/les professors/es responsables del grup han d’escollir
l’activitat que voldran treballar amb el seu grup visitant la pàgina web:
www.dipta.cat/mamtpedagogic
Demanar cita:
- Una vegada escollida l’activitat, posar-se en contacte amb el MAMT
Pedagògic

trucant

al

977

235

032

o

per

correu

electrònic

(mamtpedagogic@dipta.cat) per tal de programar les activitats.
-

Si qui reserva la visita és el/la coordinador/a de sortides o Cap d’Estudis
haurà de comunicar al tutor o la tutora del grup la normativa del MAMT
Pedagògic.

- Comunicar al MAMT Pedagògic el nom del/la responsable del grup.
Si al grup es troba un/a alumne/a amb NEE, cal informar-ho al MAMT amb
antelació.
Mostrar a l’alumnat què treballaran (totes les obres que es treballaran al
Museu es troben a la nostra web: www.dipta.cat/mamtpedagogic)
El nombre màxim d’alumnes per grup són 27.
La visita s’inicia a les 10:00 i els/les alumnes han d’haver esmorzat abans
d’entrar al Museu.
La durada de l’activitat és d’entre 1’5 / 2 hores.
En cas d’haver dos grups d’una mateixa escola el mateix dia, el temps de visita
per grup es reduirà i l’horari serà el següent:
1r Grup
2n Grup*

10:00 – 11:15 h
11:15 – 12:30 h

* El segon grup haurà d’estar al Museu a les 11:00 per tal d’anar al WC i estar
preparat per començar l’activitat a les 11:15 h.

Cada tutor/a serà responsable de la coordinació de l’horari.

DURANT LA VISITA

Els familiars de l’alumnat que donin suport al grup fins al Museu NO
PODRAN ACOMPANYAR al grup durant la visita, però tenen l’opció de
visitar el museu (de forma lliure i gratuïta).
El/la professor/a responsable del grup s’ha de presentar/donar-se a
conèixer a les educadores del MAMT.
És obligatori que el personal docent deixi les bosses i els abrics al
guarda-roba.
El tutor/a no s’ha d’absentar durant la visita i ha de col·laborar en la
conducció i atenció de l’alumnat per les sales del Museu.
Es precisa la màxima atenció i respecte per les explicacions de les
educadores del museu.
Apagar/silenciar el telèfon mòbil.
No realitzar fotografies amb flash directament sobre les obres d’art.
Col·laborar amb les educadores del MAMT Pedagògic durant el taller
didàctic, atenent a l’alumnat i les seves sol·licituds.
Omplir el full d’avaluació de l’activitat.

DE LA IMPLICACIÓ DE TOTES LES PARTS DEPÈN L’ÈXIT DE LA VISITA

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona
C/Santa Anna, 8
43003 – Tarragona
Tel. 977 235 032
Fax 977 235 137
A/e: mamtpedagogic@dipta.cat
www.dipta.cat/mamtpedagogic
ENTRADA LLIURE

HORARI DE VISITES:
De dimarts a divendres: de 10 a 20 h
Dissabte: de 10 a 15 h / de 17 a 20 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h
Dilluns tancat

