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Activitats 

1. Visites guiades a les exposicions La Traca. La transgressió com a norma, des del 5 d'octubre del 2016 fins al 

15 de gener del 2017,  

2. Taller didàctic complementari de l'exposició La Traca. La transgressió com a norma. 

Tipus de públic 

 Alumnes d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius, Centres d'Educació per a Adults, Universitats Populars i Graus 

universitaris. Associacions i col·lectius diversos. Grups de particulars. 

 Grups màxim de 25 persones per sessió. Cada sessió serà guiada per un educador. 

Duració 

  -Visita guiada a l'exposició: 60 minuts. 

  -Realització del taller didàctic: 60 minuts. 

  -La duració total de les 2 activitats és de 2 hores. 

Objectius 

(1) Visita guiada 

 Conèixer els orígens, trajectòria i rellevància de la publicació de major circulació de la història periodística 
d'Espanya abans de la dècada de 1970. 

 Descobrir a través dels seus exemplars la construcció d'una cultura popular valenciana alternativa al 
model imperant establit des de finals del segle XIX. 

 Revalorar les aportacions de figures essencials de la nostra cultura com Manuel Lluch Soler, Luis Cebrián 
Mesquita o Vicente Miguel Carceller. 

 Contribuir que la societat valenciana siga més conscient de la seua importància històrica. 

 Fomentar la interpretació de la realitat i els seus esdeveniments socials, polítics i culturals en clau d'humor. 

 Conèixer la importància de la premsa i literatura satírica valenciana. 

(2) Taller didàctic 

 Fomentar la capacitat d'interpretar la realitat i les situacions complexes a través del sentit de l'humor i la 
ironia. 

 Potenciar el pensament crític fomentant la curiositat, el debat i la resignificació d'una relació conscient i 
participativa amb l'entorn social tenint en compte la pluralitat de perspectives. 

 Desenrotllar la creativitat i l'expressió artística. 

 



Continguts i metodologia 

A les visites guiades es transmetran els principals continguts expositius als grups de forma comprensible, estimulant i 
amena.  

Continguts i metodologia del taller didàctic: 

 Es divideix el grup per parelles i es proporcionen revistes i periòdics al grup. Les parelles han de triar 
una notícia o personatge que els parega atractiu i buscar-li el vessant humorístic. 

 Selecció d'una notícia d'actualitat pertanyent a l'àmbit polític, social, cultural, científic, sensacionalista, 
etc.  

 Realització d'una caricatura en A3 del personatge o la notícia per mitjà de diverses tècniques segons el 
nivell de l'alumnat. Es pot fer un dibuix al llapis i colors, un collage fotogràfic (muntatge amb les imatges 

procedents del retall de premsa i altres elements externs) sobre el tema triat o una tècnica mixta de dibuix i 
collage. 

 Redacció d'un peu d'imatge humorístic o les frases còmiques del personatge o personatges. 

 Invenció del nom d'una revista —s'utilitzaran normògrafs per a la seua estampació— així com d'un 
pseudònim per a l'autor/autors  

El muntatge sobre A3 resultant dels passos anteriors podrà complementar-se amb algun titular o peu de pàgina 
mordaç. L'activitat, segons el perfil del grup, podrà realitzar-se de forma individual o grupal. 

Abans de finalitzar la sessió es du a terme una posada en comú per a compartir els temes tractats, sempre des del 
respecte i amb sentit de l'humor. 

 

         

 

 

 

Per a reservar visita guiada i/o taller didàctic per a grups: 

VISITES GUIADES: PILAR PÉREZ, 963864922, visites.guiades@uv.es 


