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Tot centre cultural és també un centre educatiu 
 
 
Ens plau posar una vegada més a la vostra disposició la Guia d’activitats 
culturals educatives per al proper curs 2014-2015. La guia vol ser un instrument 
per a la comunitat docent a l’hora de programar les sortides relacionades amb 
la cultura que duran a terme durant el curs escolar. 
 
La publicació recull prop de 400 activitats que han dissenyat els serveis 
educatius de les institucions culturals amb participació de la Generalitat de 
Catalunya. Cal agrair la feina a tots els professionals que han dotat de 
contingut aquesta guia. 
 
Cada proposta educativa compta amb una fitxa en què se’n detalla la 
informació principal: descripció de l’activitat, nivell educatiu al qual s’adreça, 
habilitats que desenvolupa, dates i horaris, durada, preu i contacte per fer la 
reserva. Entre les activitats que trobareu en aquesta guia hi ha tallers, visites, 
espectacles, concerts, itineraris, xerrades i treballs de recerca. 
 
S’hi recull la tasca de 21 equipaments: Museu d’Arqueologia de Catalunya, 
Museu d’Història de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), Museu d’Art de Girona, Museu de Lleida 
Diocesà i Comarcal, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), 
monuments gestionats pel Departament de Cultura Centre de Restauració de 
Béns Mobles de Catalunya, Biblioteca de Catalunya, Filmoteca de Catalunya, 
Arxiu Nacional de Catalunya, Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, 
Palau de la Música Catalana, L’Auditori, Gran Teatre del Liceu, Mercat de les 
Flors, Institució de les Lletres Catalanes i Departament de Cultura (llengua 
catalana). 
 
Les activitats recopilades expressen el compromís dels centres culturals del 
país amb l’educació i la formació de les noves generacions. Tot centre cultural 
és també un centre educatiu. I una educació millor és també una cultura millor. 
Els infants d’avui amb formació cultural seran demà ciutadans més lliures, més 
crítics i més actius culturalment. 
 
Aprenguem a conèixer i gaudir dels nostres centres culturals. Aprenguem de la 
seva tasca educativa per ser ciutadans més cultes. 
 
 
 
Ferran Mascarell 
Conseller de Cultura 
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 Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 
Barcelona 
Girona 

Empúries 
Ullastret  
Olèrdola 

 

 



 

Taller didàctic: Iberitza’t (Barcelona) 
 

 
 
A partir de la manipulació i l’experimentació, crearem objectes per conèixer 
com vivien els ibers.  

 
Iniciem l’activitat amb una presentació i 
amb una breu visita a la sala dels ibers 
on podrem manipular alguns materials 
arqueològics. Tot seguit a l’aula ens 
vestirem com ells i experimentarem 
amb l’escriptura ibèrica reproduint 
sobre làmines de plom algunes de les 
seves grafies. Després ens endinsarem 
en el món de les creences i rituals dels 
ibers i modelarem amb fang un exvot. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar 

l’alumnat al coneixement del món quotidià dels ibers, a partir dels objectes 
arqueològics que podran manipular i les activitats experimentals que realitzaran 
al taller; aprendre a construir aquest coneixement a partir de les reflexions i de 
la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats 
imaginativa i artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement. 
 
Material 

• S’utilitza un material didàctic específic per a l’activitat. 
• Guió del professor/a. 

 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa  

 
© MAC 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18h   
Durada: 1.30 h  
Preu: 3 € per alumne/a, (grups de 20 alumnes o més), 60 € (grups de 20 alumnes o 
menys)    
Requisits: tenir nocions sobre què és l’arqueologia, la història, les fonts...  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Visita didàctica: Els pobles ibers del llevant mediterrani (Barcelona) 
 

 
Els ibers, malgrat ser els nostres 
antecessors, són encara avui una 
cultura força desconeguda però que 
desperta molt d’interès. Poblats 
emmurallats, tribus, un alfabet 
indesxifrable, són algunes de les 
característiques d’aquesta cultura tan 
peculiar de guerrers i pagesos que van 
viure a les nostres terres. Us proposem 
un recorregut per la sala central del 
museu, dinamitzat amb diferents 

elements i reproduccions de peces originals que permetran als alumnes 
aproximar-se al coneixement dels pobles ibers del llevant mediterrani. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement del món 
quotidià dels ibers, a partir dels objectes arqueològics que podran manipular; 
aprendre a construir aquest coneixement a partir de les reflexions i de la 
pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats 
imaginativa i artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement. 
 
Material 

• S’utilitza un material didàctic específic per a l’activitat. 
• Guió del professor/a. 

 
  

 
 
Més informació: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: educació primària, cicle mitjà i superior, educació 
secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18h 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Visita didàctica: Les dones a la història. Una visita de gènere 
(Barcelona) 

 

 
Caçava la dona de la prehistòria? Era 
important dins del seu grup? Quines 
activitats feia en el neolític? I al món 
clàssic, quin era el seu paper? Va ser 
Hèlena qui va provocar la Guerra de 
Troia? Troba les respostes en aquest 
recorregut per l’exposició permanent on 
la dona i el seu paper a través de la 
història seran els principals 
protagonistes. Una nova mirada que 
trencarà mites! 
 

Habilitats que desenvolupa: donar als alumnes una altra perspectiva de la 
construcció històrica a partir del discurs de gènere; aprendre a construir aquest 
coneixement a partir de les reflexions amb l’ajuda i les aportacions del grup, i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 
 
Material 

• S’utilitza un material didàctic específic per a l’activitat. 
• Guió del professor/. 
 

  

 
 
Més informació: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa 

 
© MAC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18h 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Xarxes socials a través de l’arqueologia i l’art 
(Barcelona) 
 

 

 
La transformació dels formats de comunicació 
entre els joves constitueix una de les constants 
del nou escenari actual. Les tecnologies digitals 
són les principals responsables i les xarxes 
socials el testimoni més immediat.  
 
Aquesta activitat va dirigida als usuaris de les 
principals xarxes socials que suporten la imatge 
unida a un text  
 
El taller s’estructura en tres parts, la primera 
consisteix en descriure l’operatiu comunicatiu 
bàsic en xarxes socials orientat a la creació de 

projectes “artístics” en què la part visual i la textual creen uns elements nous de 
comunicació creativa. La segona s’orienta a la recerca d’elements patrimonials 
a les sales d’exposició del Museu d’Arqueologia de Catalunya i la tercera és la 
utilització dels recursos que ofereixen les xarxes socials per crear un projecte 
de comunicació artístic.   
 
Habilitats que desenvolupa: visió creativa artística d’elements patrimonials, 
reconeixement del valor patrimonials dels objectes exposats al museu, 
potenciació d’activitats col·laboratives mitjançant les xarxes socials en què el 
patrimoni és el subjecte d’anàlisi. 
 
  

 
 
Més informació: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa 

 
Fotografia de Cerami Rico. Guanyadora 

Xarxes socials a través de l’arqueologia i 

l’art. Institut Bosch de Montjuïc 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts a divendres de 10 a 17h 
Duració: 2 h.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Descobreix el passat com un arqueòleg (Barcelona) 
 

 

 
L’activitat vol apropar els alumnes una 
mica més al món de l’arqueologia i la 
seva metodologia de treball. Aquesta 
activitat és una combinació de visita i 
taller que ens permetrà conèixer les 
tasques dels arqueòlegs des del treball 
de camp fins a la feina de laboratoris, la 
difusió...  
 
Una manera didàctica, divertida i 
participativa d’introduir-los en el món de 
l’arqueologia, reforçant la idea de la 

importància i necessitat de conservar el nostre patrimoni. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de 
l’arqueologia a partir de la visita del museu i d’una excavació simulada; 
aprendre a construir aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de la 
pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats 
imaginativa i artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement. 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Descobreix-el-passat-com-un-arqueoleg 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dijous de 10 a 12h i divendres de 11.45 a 13.45h  
Duració: 2 h  
Preu: 100 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 5 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: tenir nocions sobre què és l’arqueologia, la història, les fonts... 
Coneixements històrics bàsics des de la prehistòria fins a època romana (etapes, 
períodes, seqüenciació...)  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae    
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat    
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 
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Visita didàctica: Els tresors del MAC (Barcelona) 
 

 

 
El MAC Barcelona posa a l’abast de la 
comunitat educativa una important 
col·lecció de peces arqueològiques que 
permeten realitzar un interessant 
recorregut des dels els inicis del procés 
d’hominització fins a època visigoda.  
 
La visita permet als alumnes fer-se una 
idea general de la nostra història a 
través dels “tresors”, peces arqueolò-
giques úniques i de gran rellevància. 
Una manera didàctica, divertida i 

participativa de conèixer la nostra història, reforçant la idea de la importància i 
necessitat de conservar el nostre patrimoni.  
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de la nostra 
història a través de peces d’especial interès arqueològic i històric; aprendre a 
construir aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, 
amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i 
artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com 
a font de coneixement. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Com-vivien-els-nostres-avantpassats  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11h i dimarts i dimecres de 11.45 a 
13.15h 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 54 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,70 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: és recomanable que els alumnes situïn els diferents períodes històrics, 
els seus pobles i les seves característiques a fi de poder aprofundir més en el 
coneixement de les peces més emblemàtiques, les seves característiques i la 
informació històrica que se n’ha pogut extreure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 
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Visita didàctica: Com vam començar. Un viatge a la prehistòria 
(Barcelona) 
 

 

 
En aquesta visita didàctica es 
proposa una descoberta per part dels 
alumnes d’algunes de les activitats 
que es feien a la prehistòria: la 
cacera, la fabricació d’útils, les 
pintures... A la sala del neolític es 
tracten els canvis que es van produir 
en aquest període, l’adopció de 
l’agricultura, la ramaderia i els canvis 

tecnològics que els va suposar aquesta nova economia. 
 
La visita està plantejada per treballar tant el paleolític com el neolític. Si algun 
grup està interessat en treballar també el megalitisme i/o la cultura de l’Argar, 
s’ha de sol·licitar en el moment de fer la reserva. En aquest cas, la visita 
s’allargarà 30 minuts, quedant una visita de 2 hores. 
 
Habilitats que desenvolupa: conèixer el context del paleolític i del neolític a 
partir de les restes arqueològiques; aprendre a construir aquest coneixement a 
partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del 
grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i aprendre a valorar i 
respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 
 
 

Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Com-vam-comencar.-Un-viatge-a-la-prehistoria  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària i secundària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 54 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,70 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: Saber situar-se en un marc cronològic i conèixer les formes de vida 
actuals i el vocabulari associat 
Període de reserva: Tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya/Josep Casanova 



 
 

12 

 

 

Taller didàctic: Com vivien els nostres avantpassats (Barcelona) 
 

 

 
Durant la prehistòria es varen produir 
grans canvis. Es va passar de viure d’una 
manera nòmada, darrere dels ramats 
d’animals salvatges, a viure en poblats 
estables, cultivant la terra i domesticant 
ovelles i cabres. El canvi va ser fruit d’un 
canvi climàtic, molt lent al llarg de milers 
d’anys. Aquests canvis però, van 
comportar una altra manera de viure i de 
relacionar-se, de fer l’habitatge, les eines, 
les activitats...Per entendre com vivien al 

Paleolític i com es van produir aquests canvis al Neolític ens caldrà entendre el 
període, tot experimentant alguna de les activitats que s’hi feien.  
 
Aquesta visita i taller permet als alumnes observar, reflexionar i conèixer la 
prehistòria, construint el coneixement a partir de diferents troballes 
arqueològiques i l’experimentació d’una activitat clau en el Paleolític, com era el 
foc; i aprofundirem en la tècnica pictòrica.  
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de la 
Prehistòria, a partir de les restes arqueològiques; aprendre a construir aquest 
coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les 
aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Com-vivien-els-nostres-avantpassats  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes).  
Requisits: saber que és la Prehistòria i situar-la en el temps, i conèixer el 
vocabulari associat a formes de vida, activitats quotidianes... 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya/Josep Casanova 
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Taller didàctic: De caçadors a pagesos. La revolució neolítica 
(Barcelona) 
 

 

 
Durant la prehistòria es varen produir grans canvis. 
Des del procés d’humanització, que va durar 
milers d’anys, fins al Paleolític i després el Neolític, 
l’home va adaptar-se al medi mitjançant tots els 
seus recursos i la cultura. Després de conèixer les 
claus del llarg procés d’humanització, veurem com 
es vivia al Paleolític, d’una manera nòmada i com 
això va anar canviant.  
 
Fruit d’una bonança climàtica, molt lenta, es 

produeix una nova adaptació al medi per part de les comunitats amb noves 
estratègies econòmiques: l’aparició de l’agricultura i la domesticació d’animals, 
en aquest nou període que anomenem Neolític. La vida es torna més estable 
en poblats, noves relacions dels grups humans, dels habitatges, les eines, les 
activitats... 
 
Per entendre com vivien al Paleolític i com es van produir aquests canvis al 
Neolític ens caldrà entendre el període, tot experimentant una de les activitats 
que s’hi feien: la ceràmica. 
 
Habilitats que desenvolupa: que l’alumnat conegui el context del paleolític i 
del neolític a partir de les restes arqueològiques; aprendre a construir aquest 
coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les 
aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/De-cacadors-a-pagesos.-La-revolucio-neolitica  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: secundària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dijous de 10 a 12h i divendres de 11.45 a 13.45h 
Duració: 2h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes).  
Requisits: saber situar-se en un marc cronològic i identificar els dos períodes de 
la prehistòria: paleolític i neolític 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya/ 

Josep Casanova 
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Taller didàctic: Mòmies i secrets a l’antic Egipte (Barcelona) 
 

 

 
Qui no ha vist alguna vegada un fotografia 
de les piràmides d’Egipte? Què són les 
piràmides? I l’escriptura egípcia? Com es 
llegeix? Moltes són les preguntes que ens 
venen al cap en pensar en una civilització 
tan antiga com interessant, la de l’antic 
Egipte. 
 
El taller proposat dóna respostes a totes 

aquestes preguntes. S’hi treballa el món de la mort i de les creences 
reconstruint el ritual de momificació que feien. Per treballar l’escriptura, es 
realitza una pràctica perquè cadascun dels alumnes aprengui a escriure amb 
jeroglífics. Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la 
comprensió de l’antic Egipte, reforçant la idea de la importància i la necessitat 
de conservar el nostre patrimoni. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de l’antic 
Egipte a través de dos aspectes fonamentals de la seva cultura: el món de les 
creences i l’escriptura jeroglífica; aprendre a construir aquest coneixement a 
partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del 
grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i aprendre a valorar i 
respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Momies-i-secrets-a-l-Antic-Egipte  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària i secundària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h 
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes).  
Requisits: tenir nocions sobre la civilització de l’antic Egipte i saber situar-la en el 
context històric i geogràfic 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Visita didàctica: Fenicis i grecs. Grans colonitzadors de la 
Mediterrània (Barcelona) 
 

 

 
El Mediterrani és un mar que, des dels orígens 
de les societats, ha jugat un paper molt 
important en l’esdevenir històric. Bressol de 
civilitzacions antigues, les seves aigües han 
estat testimoni de les relacions entre els pobles 
que ocupen les seves terres. Unes relacions 
que, tot i variar, han deixat empremta en tots i 
cada un dels territoris i societats mediterrànies. 
 

La visita dinamitzada permetrà als alumnes aproximar-se als dos grans pobles 
colonitzadors de la Mediterrània a l’antiguitat: fenicis i grecs. Dos exemples que  
ajudaran a conèixer una mica la nostra història i la influència que tots aquests 
processos són manifestos encara al nostres dies.  
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de fenicis i 
grecs, grans colonitzadors mediterranis, a partir de les restes arqueològiques 
exposades al museu; aprendre a construir aquest coneixement a partir de les 
seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; 
desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i aprendre a valorar i 
respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Fenicis-i-grecs-grans-colonitzadors-de-la-Mediterrania   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h. 
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 54 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,70 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: tenir nocions generals dels pobles i períodes de la història antiga i 
situar a la Mediterrània els principals pobles de l’antiguitat 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Visita didàctica: Grècia i Roma a Catalunya (Barcelona) 
 

 

 
El Mediterrani és un mar que, des dels orígens 
de les societats, ha jugat un paper molt 
important en l’esdevenir històric. Bressol de 
civilitzacions antigues, les seves aigües han 
estat testimoni de les relacions entre els pobles 
que ocupen les seves terres. Unes relacions 
que, tot i variar, han deixat empremta en tots i 
cada un dels territoris i societats mediterrànies. 
 
La petjada de les cultures  grega i romana a les 

nostres terres i l’herència cultural és encara molt visible avui dia. Amb aquesta 
visita es consolidaran algunes idees bàsiques de la cultura grecoromana i 
centrarem la nostra mirada en el jaciment d’Empúries. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement del món grec i 
romà a partir de les restes arqueològiques d’Empúries exposades al museu; 
aprendre a construir aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de la 
pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats 
imaginativa i artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Grecia-i-Roma-a-Catalunya  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h 
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 54 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,70 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes)  
Requisits: tenir nocions generals dels pobles i períodes de la història antiga i 
situar a la Mediterrània els principals pobles de l’antiguitat 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller de mosaics: Decorem amb tessel·les (Barcelona) 
 

 

 
Aquest taller proposa una aproximació a la 
realitat dels romans a través dels seus 
mosaics i el que en ells hi representaven. 
 
Per aconseguir-ho es visiten els diferents 
mosaics originals exposats en el museu, que 
serviran de base perquè cadascun dels 
alumnes realitzi el seu propi mosaic romà. 
 
Una manera didàctica, divertida i participativa 

d’introduir-los en la comprensió d’aquesta interessant cultura, reforçant la idea 
de la importància i la necessitat de conservar el nostre patrimoni. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement dels romans a 
partir dels mosaics i les seves tècniques i decoracions; aprendre a construir 
aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda 
i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Decorem-amb-tessel-les-taller-de-mosaic  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: infantil i primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h  
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: no cal tenir coneixements previs per poder realitzar aquesta activitat. 
En el cas dels cicles mitjà i superior de primària, si els alumnes tenen 
coneixements sobre la Roma clàssica, la part teòrica es complementarà ampliant 
coneixements sobre tècniques, temàtiques, relacions entre artesans i clients... 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Algunes pedres parlen llatí (Barcelona) 
 

 

 
En les excavacions arqueològiques d’època 
romana es troben molts vestigis amb 
inscripcions en llatí. Els estudis realitzats al cap 
dels anys determinen que aquests escrits són 
molts variats i de naturaleses molt diverses. 
Sens dubte, aquestes inscripcions són una 
importantíssima font de coneixement sobre la 
societat romana, la seva organització, les 
creences i supersticions, així com d’alguns 
membres importants de la societat romana. 

 
Per saber-ne més sobre aquests peces, com treballen els investigadors, quina 
informació n’extreuen i com ho fan, es combina la visita a les sales del museu i 
un taller pràctic, sense oblidar la pràctica del llatí. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement del llatí i 
l’epigrafia; aprendre a construir aquest coneixement a partir de les seves 
reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar 
les capacitats imaginativa i artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni 
pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Algunes-pedres-parlen-llati  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h.  
Duració: 1 h 30 min. 
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: tenir nocions sobre llatí i coneixements sobre la Roma clàssica, la seva 
història i funcionament 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Els jocs romans (Barcelona) 
 

 

 
El tres en ratlla, els daus, les bales... Aquests 
jocs, com molts d’altres, no són invencions 
noves, ja fa molts anys que els nens i les nenes 
hi juguen. Amb aquest taller, els alumnes faran 
un viatge al passat i podran jugar com ho feien 
els romans. L’activitat està plena de sorpreses, 
ja que molts dels jocs als que avui en dia 
encara juguen tenen els seus orígens en la 
Roma clàssica. 
 

Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la comprensió 
d’aquesta interessant cultura, reforçant la idea de la importància i la necessitat 
de conservar el nostre patrimoni. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement dels romans a 
través dels seus jocs i veure quines similituds i diferències hi ha amb els jocs 
actuals; aprendre a construir aquest coneixement a partir de les seves 
reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del grup; desenvolupar 
les capacitats imaginativa i artística, i aprendre a valorar i respectar el patrimoni 
pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Jocs-romans 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h  
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Què els déus us hi acompanyin (Barcelona) 
 

 

 
Un fragment de pel·lícula serveix de tret 
de sortida per un interessant viatge a 
través de la mitologia grecoromana, els 
principals déus, les seves 
característiques, els seus poders, etc. 
 
La presència d’aquest personatges en 
peces arqueològiques del museu 
serveixen de vehicle per aprendre’n més 
detalls i conèixer algunes de les llegendes 
i mites més coneguts d’aquests 

personatges. 
 
Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la comprensió 
d’aquesta interessant cultura, reforçant la idea de la importància i la necessitat 
de conservar el nostre patrimoni. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de la mitologia 
clàssica a partir de les restes arqueològiques; aprendre a construir aquest 
coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les 
aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Que-els-deus-us-hi-acompanyin  
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h.  
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes)  
Requisits: tenir nocions sobre què és la mitologia i coneixement de les formes de 
vida actuals i el vocabulari associat 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Déus, herois i mites (Barcelona) 
 

 

 
Amb aquest taller es pretén introduir els 
alumnes en el pensament mític de les 
cultures grega i romana, considerades el 
fonament de la nostra cultura actual. 
Conèixer els personatges i les seves 
històries, veure què s’amaga darrera de 
les característiques de cadascun d’ells, 
entendre d’on sorgeixen... un viatge al 
món de les creences que permetrà saber 
moltes més coses d’aquestes dues grans 
civilitzacions. 

 
Una manera didàctica, divertida i participativa d’introduir-los en la comprensió 
d’aquesta interessant cultura, reforçant la idea de la importància i la necessitat 
de conservar el nostre patrimoni. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement de la mitologia 
clàssica a partir de les restes arqueològiques; aprendre a construir aquest 
coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les 
aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Deus-herois-i-mites  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dijous de 10 a 12h i divendres de 11.45 a 13.45h  
Duració: 2 h 
Preu: 100 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 5 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: tenir nocions sobre les civilitzacions grega i romana  i coneixement de 
les bases del pensament mític d’aquestes cultures 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 



 
 

22 

 

 

Visita didàctica: Una passejada divina (Barcelona) 
 

 

 
Des dels orígens, l’home ha sentit curiositat per 
tot allò que l’envoltava i ha provat de donar-li 
resposta, donant lloc al món de les creences. 
Ja des dels orígens del procés d’hominització 
s’han trobat evidències arqueològiques 
relacionades amb aquest món mític. Poder 
saber en què creien, ens ajuda a fer-nos una 
idea de com eren, com vivien i com sentien els 
protagonistes del passat. 
 

Aquesta visita ofereix la possibilitat de fer una passejada pel món de les 
creences i observar com han anat canviant i evolucionant al llarg de la història. 
Des de les manifestacions d’art rupestre o les venus paleolítiques i neolítiques 
fins a la mitologia grecoromana, sense oblidar Orient, farem una passejada per 
aquest interessant i misteriós món. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement del món de les 
creences des de la Prehistòria fins a època romana, a partir de les restes 
arqueològiques exposades al Museu; aprendre a construir aquest coneixement 
a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda i les aportacions del 
grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i aprendre a valorar i 
respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Una-passejada-divina  

 

Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dimarts, dimecres i divendres de 10 a 11.30h, i dimarts i dimecres de 11.45 
a 13.15h 
Duració: 1 h 30 min. 
Preu: 54 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,70 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes)  
Requisits: tenir nocions bàsiques sobre els conceptes creença, déu, divinitat i 
mort, i saber que al llarg de la història hi ha hagut diferents civilitzacions 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Taller didàctic: Cosmètica, bellesa i perruqueria (Barcelona) 
 

 

 
Molts dels rituals de bellesa que fem a casa 
nostra els hem heretat d’altres cultures 
antigues. Iniciem l'activitat amb una 
presentació que ens situa en el context i amb 
una visita a l’exposició temporal durant la 
qual contactarem amb el que queda d’aquest 
món tan efímer de les essències i els 
ungüents, els contenidors, de vidre, de 
ceràmica, i d’alabastre, entre d’altres. 
Continuarem amb una experiència olorosa en 
la qual provarem quatre essències diferents: 

animal, floral, de resina i de fustes. I, per acabar, farem de romans i romanes 
tot posant en pràctica el que hem après. 
 
A l’aula taller ens prepararem per anar a una cena o sopar romà i una 
ornatriche i algunes esclaves més ens maquillaran i nosaltres, després, també 
farem d’esclaves pentinant o maquillant algun dels nostres amos. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement dels rituals de 
bellesa clàssics a partir de les restes arqueològiques; aprendre a construir 
aquest coneixement a partir de les seves reflexions i de la pràctica, amb l’ajuda 
i les aportacions del grup; desenvolupar les capacitats imaginativa i artística, i 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Barcelona/Oferta-educativa/Activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Taller-de-cosmetica-bellesa-i-perruqueria  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: dijous de 10 a 12h i divendres de 11.45 a 13.45h  
Duració: 2 h 
Preu: 108 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 5,40 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes)  
Requisits: tenir nocions sobre les civilitzacions grega i romana  i coneixement de 
les bases del pensament mític d’aquestes cultures 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 424 65 77 | infomac@gencat.cat  
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Visita didàctica: De la pedra al PVC (Girona) 

 

 
Aquesta visita pretén analitzar el llarg 
recorregut que ha fet l’ésser humà des de 
l’ús dels primers utensilis de pedra fins als 
actuals de plàstic, i quina ha estat la seva 
implicació en el desenvolupament de la 
societat.  
 
Mitjançant objectes actuals fets de 
diferents materials, i a partir de 
reproduccions d’objectes utilitzats en 

altres èpoques, s’explica als alumnes com els canvis en l’ús de materials han 
provocat transformacions importants en el desenvolupament de la vida 
quotidiana de la humanitat.  
 
En el cas dels grups de primària s’analitzaran els materials des del paleolític 
fins l’època romana, acabant en l’actualitat, i en el cas dels grups de secundària 
es farà a la inversa, partint de l’actualitat, es retrocedirà fins acabar en el 
material lític del paleolític inferior. 
 
Habilitats que desenvolupa: sensibilitat per les restes del passat; interès per 
conèixer el patrimoni; respecte vers les instal·lacions del museu; actitud 
participativa, responsable i de col·laboració mentre es realitza l’activitat. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària i secundària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h 
Duració: 1 h i 30 min.  
Preu: 42 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,10 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes)  
Requisits: coneixements previs de la divisió tradicional de la història fins a època 
romana i de les funcions i continguts d’un museu d’arqueologia 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Visita didàctica: Llepa’t els dits amb la història (Girona) 

 

 
Amb aquesta activitat es proposa fer un 
recorregut per l’evolució de la humanitat 
amb el menjar com a fil conductor.  
 
S’inicia a la prehistòria, moment en què el 
fet de buscar aliment impulsava tota la 
comunitat a anar d’un lloc a un altre 
cercant nous territoris, i s’arriba a l’època 
romana, quan els àpats es convertiren en 
la demostració del luxe i el plaer del 
paladar. La visita finalitza reflexionant 

sobre l’alimentació actual i la nostra manera de menjar: menjar ràpid, 
individualista i amb poca consciència d’allò que donem al nostre cos. 
 
L’objectiu és apropar l’arqueologia a la realitat quotidiana dels alumnes 
relacionant l’alimentació amb l’evolució de les cultures antigues, i que els 
alumnes coneguin la influència dels avenços tecnològics en l’elaboració i el 
tipus d’alimentació al llarg del temps. 
 
Habilitats que desenvolupa: sensibilitat per les restes del passat; actitud 
positiva vers l’alimentació del nostre cos; respecte vers les instal·lacions del 
museu. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària i secundària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 42 € (grups de 20 alumnes o inferiors), 2,10 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes) 
Requisits: cap requeriment previ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Les innovacions a la prehistòria (Girona) 

 

 
Quatre innovacions van marcar 
decisivament l’evolució de la societat a 
tots nivells: l’elaboració d’eines, el foc, la 
ceràmica i la metal·lúrgia. Totes elles van 
tenir lloc durant la prehistòria.  
 
Amb aquesta activitat es treballa, per tant, 
la prehistòria humana a partir d’aquestes 
quatre grans innovacions tecnològiques.  
 
El taller es basa en demostracions 
pràctiques per part del monitor, que 

permetrà després als alumnes experimentar. 
 
Habilitats que desenvolupa: sensibilitat per les restes del passat; interès per 
conèixer el patrimoni; respecte vers les instal·lacions del museu.; actitud 
participativa, responsable i de col·laboració mentre es realitza l’activitat. 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric la prehistòria 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Llegim la vida dels romans (Girona) 

 

 
L’epigrafia —inscripcions escrites 
sobre diferents suports, especialment 
de pedra o de bronze— té un valor 
destacable que la fa singular respecte 
a altres fonts de coneixement com 
poden ser els textos antics. I és que és 
una font de primera mà, sense 
reinterpretacions ni retocs, que ha 
desafiat el pas del temps i ens permet 
entrar de forma directa en aspectes de 
la civilització romana. 
 

Els alumnes es convertiran en aquest taller en arqueòlegs investigadors per tal 
de poder interpretar el contingut de les inscripcions que trobem al monestir de 
Sant Pere Galligants. De manera lúdica i mitjançant els textos epigràfics, 
descobriran la vida de diferents personatges de la Girona romana, les diferents 
classes socials que existien a l’antiga Roma i diversos aspectes relacionats 
amb aquesta societat. 
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup, crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric l’època antiga 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat     
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Taller didàctic: Com era una ciutat romana com Gerunda? (Girona) 

 

 
L’aparició de la civilització romana en el 
nostre territori suposà una transformació 
important de la societat a tots nivells. Amb 
l’objectiu de controlar el camí nord-sud, la 
Via Heràclea —més endavant la Via 
Augusta—, el gran eix de comunicació entre 
Hispània, les Gàl·lies i Itàlia, neix una ciutat 
de nova planta al primer terç del s I aC: 
Gerunda. Amb el pas del temps, Girona, 
com totes les ciutats, ha estat en constant 
evolució, però encara queden algunes 

restes dels seus orígens, i molt especialment, testimonis materials d’aquella 
època i d’aquella cultura, alguns d’ells exposats en el Monestir de Sant Pere de 
Galligants. 
 
El taller situa els alumnes en època romana per poder treballar la fundació 
d’una ciutat en el món clàssic i tots els rituals que això comportava. Amb la 
pràctica del traçat del cardo i el decumanus, construiran una ciutat d’època 
romana i descobriran tota la seva organització urbanística. Com a bons 
enginyers romans, els alumnes elaboraran una calçada romana. 
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup, crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària i secundària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric l’època antiga 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Itinerari didàctic: Descobrint la Girona romana (Girona) 

 

 
Descobrint la Girona romana, consisteix a 
recórrer el Barri Vell de la ciutat de Girona i 
que l’alumnat intenti descobrir els llocs més 
significatius de la Gerunda romana.  
 
L’objectiu principal és apropar-lo al 
coneixement, la identificació i l’estudi del 
patrimoni romà de la Gerunda romana. 
L’àmbit de treball contempla tant les restes 
monumentals de la muralla com aquelles, 

més modestes, integrades en elles que ajuden a la millor comprensió del llegat 
romà a la nostra ciutat i el territori que l’envolta. Aquests recorreguts de 
l’itinerari són complementaris al taller que es fa al monestir de Sant Pere 
Galligants.  
 
Amb la possibilitat d’escollir entre dos itineraris (segons la disponibilitat de cada 
centre), l'alumnat fa una recerca recorrent els carrers que havia ocupat la 
muralla romana al Barri Vell de Girona. L’objectiu és fer-se una idea global dels 
elements que conformaven la ciutat romana de Gerunda. La distribució espacial 
de la mateixa, l’ordenació del territori al seu entorn, les adaptacions a la 
topografia, etc.  
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup, crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primer cicle d’ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: Taller + itinerari curt  3,60 € per alumne. Taller + itinerari llarg 4,50 € alumne  
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric l’època antiga 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat   
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Taller didàctic: Interpretem les inscripcions romanes de Sant Pere de 
Galligants (Girona) 

 

 
La romanització del nostre territori 
suposà, entre altres coses, l’adopció de 
la llengua del món romà: el llatí. Adopció 
que queda palesa en la nostra llengua 
actual. 
 
El testimoni de l’ús de la seva escriptura 
no tan sols ens arriba a través dels 
textos escrits antics, sinó també a través 
d’una font documental important: 
l’epigrafia. 

 
Aquest taller té com a objectiu que els alumnes s’endinsin en el món romà a 
partir de la interpretació de les inscripcions exposades en el museu, d’una 
manera atractiva i diferent. Mitjançant les traduccions d’aquestes inscripcions 
en treballaran el contingut per tal de conèixer els missatges que ens 
transmeten sobre el nostre passat. Finalment, realitzaran la seva pròpia 
inscripció sobre pedra imitant els cànons romans. 
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup; crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: La vida al monestir de Sant Pere de Galligants (Girona) 

 

 
Tal com el seu nom indica, aquest taller 
és una proposta educativa per donar a 
conèixer als alumnes els trets que 
caracteritzaven la vida a l’interior del 
monestir. Aquest estava format per 
diverses sales, naus i corredors, estances 
totes elles destinades a diversos oficis i 
activitats. La sala capitular, el locutori, el 
dormitori, el refectori, el celler o la cuina 
eren els espais on transcorrien les hores 
dels monjos, sempre regits per la regla 

estricta de Sant Benet, que regulava el seu sistema de vida: l’organització, el 
culte, les faltes i les sancions. 
 
Nens i nenes tindran l’oportunitat de reproduir-la en convertir-se ells mateixos 
en monjos. Treballaran els elements arquitectònics de l’edifici i alhora, ajudats 
per diversos recursos (contes, textos, dibuixos, jocs, etc.), hauran de reproduir 
la vida quotidiana practicada a l’interior i la relació d’aquest estament social 
amb la resta de la societat medieval. 
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup; crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles inicial i mitjà de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes)  
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric l’edat mitjana i quins 
estaments socials existien: cavallers, monjos, clergues, pagesos... 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: L’escriptura medieval (Girona) 

 

 
L’època medieval és una etapa clau per 
entendre les diferències socials entre els 
homes i per comprendre l’inici d’una 
distribució del poder i del territori que 
encara perdura en els nostres dies. En 
aquesta època, l’església va tenir un 
paper protagonista dins l’estructura de la 
societat. Els monestirs van jugar un paper 
important com a centres actius culturals i 

les seves biblioteques i scriptorium eren els nuclis d’aquesta producció cultural. 
 
L’objectiu del taller és donar a conèixer molts aspectes interessants d’aquesta 
època dins d’un espai immillorable: Sant Pere de Galligants. Després d’una 
explicació sobre els detalls arquitectònics de l’edifici i de la vida diària que s’hi 
practicava, hauran de desenvolupar una activitat pròpia dels monjos a 
l’scriptorium: copiar i enquadernar llibres. Descobriran els requisits que 
suposava aquest ofici, quines eines i instruments necessitaven, com s’usaven 
les tintes i els colors i quin n’era l’origen, com es feien els relligats, l’art de la 
miniatura, etc. 
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup; crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric l’edat mitjana i conèixer 
mínimament l’estructura social del període medieval 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Els vitralls: una artesania d’època medieval (Girona) 

 

 
A l’època medieval, la vida quotidiana 
s’organitzava al carrer, en diferents oficis 
artesanals, entre els que destacava el de 
vidriers. Amb la construcció de les grans 
edificacions com els monestirs, els vidriers 
aplicaren el seu ofici als grans finestrals.  
 
Els alumnes, després de treballar 
l’arquitectura del monestir de Sant Pere 
de Galligants, descobriran com eren els 
homes i les dones que van ajudar a 

construir amb el seu art i el seu geni la societat medieval. Amb aquesta finalitat 
els alumnes realitzaran elaboraran ells mateixos un vitrall dins un espai que 
conté algunes de les mostres de les obres artesanes d’aquell moment. 
 
Una eina interessant per explicar el món medieval a partir dels oficis d’aquella 
època, per conèixer les diferències entre la vida a l’interior d’un monestir i a 
l’exterior i per veure, en concret, l’ofici de vitraller. 
 
Habilitats que desenvolupa: fomentar un comportament participatiu i de 
respecte envers el grup; crear un hàbit de rigor i d’ordre en el treball individual i 
en grup; motivar l’interès pel passat a partir de la participació pràctica; 
sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la conservació del patrimoni com 
a memòria històrica. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Girona/Oferta-educativa  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l'1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a divendres: de 10.30 a 13,30 
h i de 16 a 19 h. De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dimarts a divendres: de 10 a 14 
h i de 16 a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: saber quin espai ocupa en el temps històric l’edat mitjana i conèixer 
mínimament l’estructura social del període medieval 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 46 37 
Contacte: macgirona.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Els enigmes d’Empúries (Empúries) 
 

 

  

 
Port antic del Mediterrani i porta 
d’entrada de les cultures clàssiques a la 
península Ibèrica, el jaciment 
arqueològic d’Empúries comprèn 
actualment les restes de la ciutat grega 
d’Emporion, fundada cap al 575 aC pels 
grec foceus, i les restes de la ciutat 
romana d’Emporiae, construïda a inicis 
del segle I aC, al costat de la ciutat 
grega. Empúries és la única ciutat 
grega de la península ibèrica 
documentada arqueològicament. 

 
Aquest taller permet als alumnes descobrir els enigmes del jaciment 
d’Empúries a partir de l'observació i l'anàlisi de fitxes i reproduccions d'objectes 
trobats en les excavacions. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i 
romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la 
romanització; desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i 
respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a 
herència de civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Tallers-
didactics/Els-enigmes-d-Empuries  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h. 
Duració: 2 h 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes). 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  Tel. 972 77 59 76; reservesempuries@gencat.cat 
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Visita didàctica: Les pedres també parlen (Empúries) 
 

 

 
Port antic del Mediterrani i porta d’entrada 
de les cultures clàssiques a la península 
Ibèrica, el jaciment arqueològic 
d’Empúries comprèn actualment les restes 
de la ciutat grega d’Emporion, fundada 
cap al 575 aC pels grec foceus, i les 
restes de la ciutat romana d’Emporiae, 
construïda a inicis del segle I aC, al costat 
de la ciutat grega. Empúries és la única 
ciutat grega de la península ibèrica 

documentada arqueològicament.  
 
En aquest recorregut bàsic, els alumnes coneixeran els principals trets de les 
civilitzacions grega i romana a través dels referents de cultures clàssiques 
desenvolupades a Empúries. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i 
romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la 
romanització; desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i 
respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a 
herència de civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Les-pedres-tambe-parlen  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  Tel. 972 77 59 76;  reservesempuries@gencat.cat 
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Visita didàctica: Viure en el passat (Empúries) 
 

 

 
 
Port antic del Mediterrani i porta d’entrada 
de les cultures clàssiques a la península 
Ibèrica, el jaciment arqueològic 
d’Empúries comprèn actualment les 
restes de la ciutat grega d’Emporion, 
fundada cap al 575 aC pels grec foceus, i 
les restes de la ciutat romana d’Emporiae, 
construïda a inicis del segle I aC, al costat 
de la ciutat grega. Empúries és la única 

ciutat grega de la península ibèrica documentada arqueològicament.  
 
La visita didàctica aprofundeix en els costums i les creences antigues de les 
cultures clàssiques. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i 
romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la 
romanització; desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i 
respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a 
herència de civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Viure-en-el-passat  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària i primer cicle de secundària 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 1 h 45 min  
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 ; reservesempuries@gencat.cat  
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Visita didàctica: Aquae (Empúries) 
 

 

 
Port antic del Mediterrani i porta 
d’entrada de les cultures clàssiques a la 
península Ibèrica, el jaciment 
arqueològic d’Empúries comprèn 
actualment les restes de la ciutat grega 
d’Emporion, fundada cap al 575 aC pels 
grec foceus, i les restes de la ciutat 
romana d’Emporiae, construïda a inicis 
del segle I aC, al costat de la ciutat 
grega. 
 
En aquesta visita, que té com a fil 
conductor l'ús de l'aigua a la ciutat 

antiga, es fa especial menció als aspectes relacionats amb l'aigua com a font 
de vida (mètodes d'obtenció, sistemes de filtratge, pous, cisternes, 
clavegueram, etc.) i com a font de plaer (termes, piscines, rituals, etc.). 
L'educador es basa en la importància de l'aigua a totes les civilitzacions i com 
aquesta ha estat sovint un condicionant en qüestions importants. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i 
romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la 
romanització; desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i 
respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a 
herència de civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Aquae 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 1 h 45 min. 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte: Tel. 972 77 59 76; reservesempuries@gencat.cat     
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Visita didàctica: Gimcana pels racons d’Empúries (Empúries) 

 

 
 
Port antic del Mediterrani i porta 
d’entrada de les cultures clàssiques a la 
península Ibèrica, el jaciment 
arqueològic d’Empúries comprèn 
actualment les restes de la ciutat grega 
d’Emporion, fundada cap al 575 aC pels 
grec foceus, i les restes de la ciutat 
romana d’Emporiae, construïda a inicis 
del segle I aC. 
 
La gimcana se centra en la ciutat grega 
d'Empòrion. Acompanyats d'un 

educador, els alumnes faran un viatge per la ciutat grega de forma lúdica, que  
els ajudarà a interpretar les restes, recrear els espais i conèixer els secrets de 
l'arqueologia. Es complementa amb una visita guiada a la ciutat romana. 
L'activitat també es pot fer a la inversa: visita comentada a la ciutat grega i 
gimcana a la ciutat romana. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i 
romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la 
romanització; desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i 
respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a 
herència de civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Gimcana-pels-racons-d-Empuries  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària i secundària 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 1 h 45 min. 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 ; reservesempuries@gencat.cat     
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Taller didàctic: Opus musivum. Taller de mosaics (Empúries) 

 

 

 
 
Es tracta d’un taller de mosaics on els 
alumnes n’elaboraran un de petit. 
L’activitat té com a objectiu 
l’aprenentatge de les diferents 
modalitats, tècniques, materials i 
iconografies dels mosaics d'Empúries. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar a 
l’alumnat al coneixement dels romans a 
partir dels mosaics i les seves tècniques 
i decoracions; identificar les principals 
etapes de la història de la humanitat; 

conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i romana; identificar 
les formes de vida a Catalunya abans i després de la romanització; desvetllar 
l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i respectar costums i 
formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a herència de civilització; 
aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Tallers-
didactics/Opus-musivum  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a alumnes de cicle mitjà i superior de primària i 
primer cicle de secundària 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 2 h 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 | reservesempuries@gencat.cat     
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Taller didàctic: La ceràmica a l’antiguitat (Empúries) 

 

 
 
El taller vol oferir una introducció pràctica 
als procediments d'elaboració i decoració 
de peces ceràmiques. L'activitat mostra la 
importància de l'estudi de la ceràmica i 
acaba amb l’elaboració d'un objecte 
ceràmic de terra sigil·lata per part dels 
alumnes. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar 
les principals etapes de la història de la 
humanitat; conèixer els trets més 

importants de les civilitzacions grega i romana; identificar les formes de vida a 
Catalunya abans i després de la romanització; desvetllar l’interès pel 
coneixement de la nostra història; valorar i respectar costums i formes de vida 
dels avantpassats, entenent-los com a herència de civilització; aprendre a 
valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de 
coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Tallers-
didactics/La-ceramica-a-l-antiguitat  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a cicle mitjà i superior de primària i primer cicle de 
secundària 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 2 h 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 ; reservesempuries@gencat.cat  
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Taller didàctic: El comerç a l’antiguitat (Empúries) 

 

 
 
Port antic del Mediterrani i porta d’entrada 
de les cultures clàssiques a la península 
Ibèrica, el jaciment arqueològic 
d’Empúries comprèn actualment les restes 
de la ciutat grega d’Emporion, fundada 
cap al 575 aC pels grec foceus, i les 
restes de la ciutat romana d’Emporiae, 
construïda a inicis del segle I aC. 
 
A través d'un gran joc de taula, els 
alumnes viuen de primera mà com era 
l'intercanvi comercial en l'època antiga. 
Ambientat en l'Empúries del segle II aC, 
cada participant assumeix un rol dintre les 

relacions comercials que grecs, romans, ibers i púnics establiren a la ciutat. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de les civilitzacions grega i 
romana; identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la 
romanització; desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i 
respectar costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a 
herència de civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor 
cultural i com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Tallers-
didactics/El-comerc-a-l-antiguitat  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a cicle superior de primària, secundària i batxillerat  
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 2 h 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 | reservesempuries@gencat.cat     
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 



 
 

42 

 

 

Visita didàctica: Empúries, colònia grega (Empúries) 

 

 
 
La visita es centra en les restes de l’antiga 
ciutat d’Empòrion i en la cultura grega en 
general. 
 
La fundació de la ciutat d’Empòrion cap al 
575 aC pels grecs procedents de Focea, 
s’emmarca en les grans onades 
colonitzadores protagonitzades per les 
ciutats gregues entre els segles VIII i VI 
aC.  

 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de la civilització grega; 
identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la romanització; 
desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i respectar 
costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a herència de 
civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i 
com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Empuries-colonia-grega  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a secundària i batxillerat  
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 1 h 45 min 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76; reservesempuries@gencat.cat      
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Visita didàctica: Empúries, colònia romana (Empúries) 

 

 
 
L'any 218 aC, amb motiu de la Segona 
Guerra Púnica, un exèrcit romà 
comandat per Cneus Corneli Escipió 
desembarcà al port d'Empúries amb 
l'objectiu de tancar el pas per terra a les 
tropes cartagineses. S'iniciava així el 
procés que portaria a la romanització de 
la península ibèrica. 
 
La visita proposada a la ciutat romana 
d'Emporiae servirà per aprofundir en les 
seves restes, la cultura romana i el 

procés de romanització. 
 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de la civilització romana; 
identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la romanització; 
desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i respectar 
costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a herència de 
civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i 
com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Empuries-colonia-romana  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 1 h 45 min 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes).  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 | reservesempuries@gencat.cat     
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Visita didàctica teatralitzada: Visita romana (Empúries) 

 

 
 
La Iulia Domitia, antiga habitant de 
l’Emporiae romana del segle I dC ens 
mostrarà com era la seva ciutat, com s’hi 
vivia, com eren les cases, els carrers, 
les places, els mercats i els temples. 
Una visita pensada per conèixer la 
història de l’antiga ciutat d’Empúries. 
 
Una visita lúdica que apropa els 
alumnes a la cultura romana a partir de 
les restes de la ciutat d’Emporiae i de les 
història d’aquest antic personatge. 

 
Habilitats que desenvolupa: identificar les principals etapes de la història de 
la humanitat; conèixer els trets més importants de la civilització romana; 
identificar les formes de vida a Catalunya abans i després de la romanització; 
desvetllar l’interès pel coneixement de la nostra història; valorar i respectar 
costums i formes de vida dels avantpassats, entenent-los com a herència de 
civilització; aprendre a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i 
com a font de coneixement, i actuar a favor de la seva protecció. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-educatives/Visites-
didactiques/Visita-romana  
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grup de classe 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 1 h 45 min. 
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 4,10 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 ; reservesempuries@gencat.cat      
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Taller didàctic: Ludi Puerorum (Empúries) 

 
 

 

 
 
En aquest taller s’apropa als infants al 
coneixement de la importància que el joc 
tenia en l’antiga cultura romana, tot 
mostrant-los el gran univers lúdic romà, 
que abraça una gran varietat de jocs i 
activitats per a totes les edats i gustos.  
 
D’una manera divertida i dinàmica els 
nens s’apropen a les particularitats del 
context històric de l’antiga Roma, i a les 
formes de vida i comportaments dels 
romans.  

 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Oferta-educativa/Activitats-didactiques 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior 
primària,  i 1er cicle de secundària 
Número d’alumnes: 20-25 alumnes 
Horari: del 16 de febrer al 31 de maig, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. De l’1 
de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 10 a 20 h. De l’1 d’octubre al 
14 de novembre, de dilluns a divendres de 10 a 18 h. Del 15 de novembre al 15 de 
febrer, de dimarts a divendres de 10 a 17 h 
Duració: 2 h  
Preu: 72 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,60 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any  
Reserves i contacte:  Tel. 972 77 59 76 ; reservesempuries@gencat.cat      
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Visita didàctica teatralitzada: Coneix Ullastret amb Indiketa (Ullastret) 
 

 

 
Indiketa és una antiga habitant d’Ullastret que 
va viure a la ciutat ara fa uns 2.300 anys. 
Durant la visita, Indiketa explica com va ser la 
seva vida quotidiana, quan Ullastret era una 
de les ciutats ibèriques més importants de 
Catalunya. 
 
La visita al conjunt d’Ullastret permet 
descobrir com era la vida en un poblat ibèric, 
amb l’objectiu d’aprofundir el coneixement 

d’aquesta cultura mitjançant l’observació i l’anàlisi de les restes visibles en el 
jaciment, considerat la ciutat ibèrica més gran i important de Catalunya.  
 
Habilitats que desenvolupa: conèixer els trets més característics de la cultura 
ibèrica; conèixer les formes de vida a Catalunya abans, durant i després de 
l’època ibèrica; desvetllar l’interès per conèixer i comprendre el nostre entorn 
històric; desenvolupar l’esperit de recerca i rigor científic; valorar i respectar 
alguns costums i formes de vida dels avantpassats com a herència de 
civilització, i valorar el béns que componen el patrimoni cultural de la comunitat 
local i nacional i actuar a favor de la seva preservació. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Indiketa  
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: infantil i primària 
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 64 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3,20 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes) 
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Visita didàctica: En què creien els ibers? (Ullastret) 
 

 

 
Visita dinamitzada durant la qual els alumnes 
descobreixen les diferents creences i rituals del 
món iber. Les pràctiques fundacionals, els 
sacrificis, els caps tallats, les ofrenes a diferents 
déus... són alguns exemples que ens expliquen la 
manera de veure el món dels nostres 
avantpassats, els ibers. 
 
La visita al conjunt d’Ullastret permet descobrir 
com era la vida en un poblat ibèric, amb l’objectiu 
d’aprofundir el coneixement d’aquesta cultura 
mitjançant l’observació i l’anàlisi de les restes 
visibles en el jaciment, considerat la ciutat ibèrica 
més gran i important de Catalunya. 
 
Habilitats que desenvolupa: conèixer els trets 
més característics de la cultura ibèrica; conèixer 
les formes de vida a Catalunya abans, durant i 

després de l’època ibèrica; desvetllar l’interès per conèixer i comprendre el 
nostre entorn històric; valorar i respectar alguns costums i formes de vida dels 
avantpassats com a herència de civilització, i valorar el béns que componen el 
patrimoni cultural de la comunitat local i nacional i actuar a favor de la seva 
preservació. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/En-que-creien-els-ibers  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: infantil i primària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 2 h 
Preu: 42 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,10 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes) 
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Visita didàctica: Itinerari de natura per Ullastret (Ullastret) 
 

 

 
L’itinerari de natura d’Ullastret, un bon 
complement a l’itinerari arqueològic, 
mostra el vessant est del puig de Sant 
Andreu des d’una perspectiva 
naturalística. Dóna a conèixer les 
diferents comunitats i espècies vegetals 
pròpies del clima mediterrani com 
l’alzinar litoral, les brolles d’estepes i de 
brucs, les plantes aromàtiques i altres 
espècies d’interès. També mostra la 
fauna que trobem associada a aquesta 
vegetació. 
 
D’aquest itinerari cal destacar que, 

partint d’estudis paleobotànics i arqueològics realitzats al jaciment, s’explica el 
paisatge existent a l’època ibèrica i els usos que els seus habitants van fer 
d’aquests recursos naturals. Es compara el paisatge ibèric amb l’actual i es 
dóna a conèixer quina ha estat la transformació d’aquest paisatge al llarg del 
temps. 
 
Habilitats que desenvolupa: La importància que tenen els diferents factors 
ambientals per a la vida de les plantes i dels animals; entendre el paisatge no 
com quelcom estàtic sinó que va canviant al llarg del temps, a causa tant de 
factors ambientals com de l’acció de l’home; entendre la importància que té la 
natura per a l’home a l’hora de treure’n recursos i com s’ha de cuidar i mantenir 
un equilibri per tal de no esgotar-los i no malmetre-la. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Itinerari-de-natura  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: infantil, primària i primer cicle de secundària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 2,10 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes) 
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 | 972 17 90 58 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Arribar i moldre (Ullastret) 
 

 

 
L’economia de la societat ibèrica es basava 
en l’agricultura, la ramaderia i en un important 
coneixement i explotació dels recursos 
naturals.  
 
A través de les eines que utilitzaven i per les 
empremtes d’ús que hi han quedat podem 
obtenir més informació sobre l’agricultura en 
època ibèrica. L’anàlisi de matèries primeres 
utilitzades per a la fabricació d’eines 
demostra un bon coneixement del territori 

immediat i unes estratègies d’explotació ben planificades. 
 
En aquest taller, els alumnes aprendran quin era el procediment agrícola en 
època ibèrica a través de l’experimentació amb les mateixes tècniques d’època 
ibèrica, tot el procés d’obtenció de la farina per fer aliments, què és una sitja i 
com s’emprava com a forma d’emmagatzematge. 
 
Habilitats que desenvolupa: adonar-se de la importància que tenia 
l’agricultura per a l’alimentació i l’intercanvi d’aliments; conèixer el valor que té 
la conservació i la transformació dels aliments per al consum propi i per a 
generar excedent; desvetllar l’interès per conèixer i comprendre el nostre 
entorn històric; desenvolupar l’esperit de recerca i rigor científic; valorar i 
respectar alguns costums i formes de vida dels avantpassats com a herència 
de civilització, i valorar el béns que componen el patrimoni cultural de la 
comunitat local i nacional i actuar a favor de la seva preservació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Arribar-i-moldre  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: infantil, primària i secundària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: Tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: A mà i a torn  (Ullastret) 
 

 
Des dels seus orígens, vers el vuitè mil·lenni 
aC, fins a l’actualitat, la ceràmica ha estat un 
element important en la vida de l’home, 
utilitzat per fabricar atuells d’ús culinari, per al 
transport i l’emmagatzematge d’aliments i per 
al material constructiu (teules, canonades i 
maons). També se n’han trobat moltes restes 
en els rituals funeraris, ja sigui com a urnes 
cineràries o objectes de l’aixovar.  
 
La ciutat ibèrica d’Ullastret va ser una de les 

més importants de Catalunya en la seva època. Actualment, és un dels 
jaciments arqueològics que més informació ha proporcionat sobre les formes 
de vida ibèriques. Entre les restes de la cultura material trobades, destaca la 
gran quantitat, diversitat i qualitat de les ceràmiques.  
 
La part pràctica de l’activitat permet als alumnes experimentar amb les pròpies 
tècniques ibèriques, l’alumne modelarà una peça de fang a mà o a torn, tot 
aprenent les diferents formes i usos de la ceràmica en època ibèrica i la 
importància del torn com a innovació tecnològica. 
 
Habilitats que desenvolupa: Entendre les principals característiques de la 
ceràmica ibèrica; conèixer les diferents tècniques d’elaboració de la ceràmica 
en època ibèrica; conèixer la importància del torn com a innovació tecnològica; 
comprendre l’evolució de la ceràmica a Ullastret; desvetllar l’interès per 
conèixer i comprendre el nostre entorn històric; valorar el béns que componen 
el patrimoni cultural de la comunitat local i nacional i actuar a favor de la seva 
preservació. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/A-ma-i-amb-el-torn  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: infantil, primària i secundària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: Tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Sopa de lletres  (Ullastret) 
 

 

 
En aquest taller els alumnes aprendran 
quines són les principals característiques de 
l’escriptura ibèrica, quins suports utilitzaven 
els ibers per escriure i quins testimonis ens 
han quedat de l’escriptura ibèrica.  
 
Amb l’ajut d’un alfabet ibèric, els nens, dividits 
en grups, escriuran un petit text de compra-
venda sobre paper, que passaran a un altre 
equip, que haurà de traduir-lo. El primer grup 
també haurà de traduir el text que rebi. Un 
cop realitzada aquesta pràctica, escriuran el 
seu nom sobre fang amb l’ajut d’un estil.  
 
Habilitats que desenvolupa: entendre que 
el descobriment de l’escriptura va tenir gran 

importància per al desenvolupament de la humanitat; saber que no totes les 
escriptures utilitzen el sistema alfabètic; comprendre la importància de saber 
llegir i escriure; desvetllar l’interès per conèixer i comprendre el nostre entorn 
històric; valorar el béns que componen el patrimoni cultural de la comunitat 
local i nacional i actuar a favor de la seva preservació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Sopa-de-lletres   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària i secundària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Taller de tissatge (Ullastret) 
 

 

 
L’estructura socioeconòmica ibèrica va permetre 
l’aparició d’una classe social d’artesans que 
treballaven per a la comunitat. Entre les activitats 
que es realitzen destaquen la metal·lúrgia, la 
fabricació de terrissa, el treball de la pedra, el 
teixit i la cistelleria. 
 
En aquest taller didàctic, els alumnes aprendran 
que el tissatge té el seu origen a la cistelleria. 
Que totes dues tècniques eren habituals en època 
ibèrica i que tot plegat ho sabem gràcies als 
textos antics i a les restes que s’han trobat: pesos 
de teler, fusaioles... Podran aprendre que 
ambdues tècniques són un aprofitament d’allò 

que ens dóna la natura, i conèixer que els teixits dels ibers eren coneguts per la 
seva qualitat i que per a teixir-los utilitzaven els anomenats telers verticals.  
 
Habilitats que desenvolupa: saber aprofitar allò que ens dóna la natura; 
entendre la dificultat d’obtenir determinats objectes utilitzant tècniques antigues; 
valorar ens textos antics i les restes conservades com a font de coneixement; 
conèixer els trets més característics de la cultura ibèrica; conèixer les formes 
de vida a Catalunya abans, durant i després de l’època ibèrica; desvetllar 
l’interès per conèixer i comprendre el nostre entorn històric; desenvolupar 
l’esperit de recerca i rigor científic; valorar i respectar alguns costums i formes 
de vida dels avantpassats com a herència de civilització, i valorar el béns que 
componen el patrimoni cultural de la comunitat local i nacional i actuar a favor 
de la seva preservació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Taller-de-tissatge  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària i secundària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  
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Taller didàctic: Taller de cistelleria (Ullastret) 
 

 

 
L’estructura socioeconòmica ibèrica va permetre 
l’aparició d’una classe social d’artesans que 
treballaven per a la comunitat. Entre les activitats 
que es realitzen destaquen la metal·lúrgia, la 
fabricació de terrissa, el treball de la pedra, el 
teixit i la cistelleria. 
 
L’objectiu de l’activitat és conèixer el procés 
d’elaboració de la cistelleria, i entendre que es 
tracta d’una de les tècniques més antigues, a 
partir de la qual es va desenvolupar el teixit, i que 
encara es realitza avui dia sense pràcticament 
cap canvi. Els alumnes aprendran també a 
utilitzar tot allò que trobem a la natura, l’ús de les 

diferents fibres naturals i les diverses tècniques de cistelleria realitzant la seva 
pròpia peça. 
 
Habilitats que desenvolupa: saber aprofitar allò que ens dóna la natura; 
entendre la dificultat d’obtenir determinats objectes utilitzant tècniques antigues; 
desvetllar l’interès per conèixer i comprendre el nostre entorn històric; valorar el 
béns que componen el patrimoni cultural de la comunitat local i nacional i 
actuar a favor de la seva preservació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Ullastret/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Taller-de-cistelleria  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 
2015 Cursos dels alumnes: primària i secundària 
Número d’alumnes: nombre de nens i nenes de la classe 
Horari: del 16 de setembre al 14 de juny, de dimarts a divendres: de 10 a 14 h i de 
15 a 18 h. Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a divendres: de 10 a 20 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 972 20 66 31 
Correu electrònic de contacte: macullastret.cultura@gencat.cat  

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya/ 



 
 

54 

 

 

Visita didàctica: Olèrdola, 4.000 anys d’història! (Olèrdola) 
 

 

 
Olèrdola, població que domina les comarques del 
Penedès i del Garraf, ha estat un enclavament 
estratègic ocupat per l’home des de la prehistòria 
fins a l’època medieval. Els testimonis d’aquesta 
llarga història constitueixen, avui, un magnífic parc 
arqueològic, al bell mig del Parc Natural 
d’Olèrdola. 
 
En aquesta visita, es proposa a professors i 
alumnes descobrir la història d’Olèrdola a través 
dels vestigis que l’home ha deixat al llarg del 
temps en aquest enclavament estratègic. Des dels 
primers pobladors de la prehistòria fins a 
l’ocupació medieval, passant per ibers i romans. 
Tots ells hi van deixar indicis de la seva ocupació, 
perdurant-ne alguns més que els altres. 
 

Durant l’activitat es visita la zona excavada corresponent als tallers ibèrics; la 
muralla, la cisterna i la torre-talaia romanes, i les restes d’època medieval: 
l’església romànica, recentment restaurada, i els castell. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, comprensió de contextos 
complexes humans i presa de consciència del valor del patrimoni. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Olerdola-4.000-anys-d-historia  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 18 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 42 € (grups de 20 alumnes o inferiors).  2,10 € per alumne (grups superiors 
a 20 alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat  
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Visita didàctica teatralitzada: Guisla, la remeiera (Olèrdola) 
 

 

 
La Guisla va néixer a la ciutat medieval 
d’Olèrdola l’any 1003 i de ben petita la seva 
mare li va ensenyar com posar remei a 
moltes de les malalties dels seus 
conciutadans amb les plantes que 
recol·lectava al bosc.  
 
En aquesta visita es proposa un recorregut 
curt per l’espai natural d’Olèrdola de la mà de 
la Guisla per conèixer les plantes més 

destacades i interessant d’aquest territori. Després es realitza un taller en què 
els alumnes confecciones unes bossetes amb herbes aromàtiques de l’entorn 
d’Olèrdola.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/index.php/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-
didactiques/Visites-didactiques/Guisla-la-Remeiera  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: infantil i primària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 18 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat  
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Visita didàctica teatralitzada: Descobreix l’Olèrdola medieval  
(Olèrdola) 
 

 

 
La muntanya d’Olèrdola ha estat un 
enclavament estratègic habitat 
successivament per l’home des de l’edat 
del bronze fins a l’època medieval. Les 
claus d’aquesta ocupació reiterada cal 
cercar-les en una situació 
geoestratègica immillorable, les 
cingleres que envolten la muntanya i la 
disponibilitat d’aigua.  
 
Dins del recinte fortificat medieval, es 

coneixerà com s’estructurava l’espai en zona militar i administrativa, l’àrea 
sacra i l’espai on vivien els vilatans. Un personatge d’època que va viure a 
l’Olèrdola medieval d’ara fa uns 1000 anys explicarà el paper d’Olèrdola en la 
defensa, el control i l’ordenació territorial de la Catalunya meridional, així com 
les activitats quotidianes:  què menjava, com vestia, quins eren els seus amics, 
etc. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Descobreix-l-Olerdola-medieval  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: primària i primer cicle de secundària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 18 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 64 € (grups de 20 alumnes o inferiors),  3,20 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat  
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Gimcana educativa: Fem d’exploradors  (Olèrdola) 
 

 

 
La muntanya d’Olèrdola ha estat un 
enclavament estratègic habitat 
successivament per l’home des de l’edat 
del bronze fins a l’època medieval. Les 
claus d’aquesta ocupació reiterada cal 
cercar-les en una situació 
geoestratègica immillorable, les 
cingleres que envolten la muntanya i la 
disponibilitat d’aigua. 
 
Una manera diferent de conèixer 

Olèrdola és mitjançant un joc de pistes. Els nens i les nenes descobriran el 
Conjunt Monumental d’Olèrdola al bell mig d’un parc natural. Al llarg del 
recorregut aprendran moltes coses del jaciment arqueològic mitjançant un 
mètode molt pràctic, l’observació i la interpretació de les restes arqueològiques 
i arquitectòniques: sitges, muralles, tombes, etc. També faran deduccions i 
hipòtesis alhora que treballen en equip. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Fem-d-exporadors  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària i primer cicle de secundària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 100 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 5 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat    
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Taller didàctic: Excursió al Parc d’Olèrdola. Un paisatge ple d’històries 
(Olèrdola) 
 

 

 
La muntanya d’Olèrdola ha estat un 
enclavament estratègic habitat 
successivament per l’home des de l’edat del 
bronze fins a l’època medieval. Les claus 
d’aquesta ocupació reiterada cal cercar-les 
en una situació geoestratègica immillorable, 
les cingleres que envolten la muntanya i la 
disponibilitat d’aigua. 
 
L’activitat planteja una ruta-excursió 
didàctica per la muntanya d’Olèrdola, plena 

d’històries per descobrir i conèixer. Es treballa la relació entre el medi físic i la 
història humana d’Olèrdola. Es visita les muralles romanes del conjunt 
monumental, les restes del barri medieval del Pla dels Albats fins a l’església 
de Santa Maria, alhora que s’analitzarà, a través de l’observació i la 
interpretació, com ha canviat la vegetació que conegueren els antics pobladors 
d’Olèrdola, així com els fenòmens geològics fins arribar als fons d’un mar fòssil. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Visites-
didactiques/Excursio-al-Parc-d-Olerdola.-Un-paisatge-ple-d-histories  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària i primer cicle de secundària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 
a 18 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 100 € (grups de 20 alumnes o inferiors). 5 € per alumne (grups superiors a 
20 alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat    
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Taller didàctic: Art i vida a la prehistòria (Olèrdola) 
 

 

 
La muntanya d’Olèrdola ha estat un 
enclavament estratègic habitat 
successivament per l’home des de l’edat del 
bronze fins a l’època medieval. Les claus 
d’aquesta ocupació reiterada cal cercar-les 
en una situació geoestratègica immillorable, 
les cingleres que envolten la muntanya i la 
disponibilitat d’aigua. 
 
Els primers pobladors d'Olèrdola depenien 

dels animals salvatges per poder sobreviure. A les parets de les seves balmes 
pintaven animals, caçadors i altres símbols. Eren pintures màgiques o eren 
pissarres on preparaven l'estratègia de la cacera? Amb què feien els colors? 
Com pintaven? Quines eren les tècniques pictòriques i els motius representats 
en l'art rupestre de la nostra prehistòria? 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/L-art-rupestre.-I-tu-que-pintes  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
18 h.  
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors).3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat   
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Taller didàctic: Aprèn com creaven els colors els ibers (Olèrdola) 
 

 

 
La muntanya d’Olèrdola ha estat un 
enclavament estratègic habitat successivament 
per l’home des de l’edat del bronze fins a 
l’època medieval. Les claus d’aquesta ocupació 
reiterada cal cercar-les en una situació 
geoestratègica immillorable, les cingleres que 
envolten la muntanya i la disponibilitat d’aigua.  
 
Aquesta activitat permet un apropament a la 
cultura ibèrica. Es tracten les excavacions 

arqueològiques dels darrers anys que han posat al descobert l’única 
adoberia/tintoreria d’època ibèrica documentada fins al moment. Es visiten les 
restes d’aquest complex artesanal, les estances, els carrers i les restes 
d’estructures, per tal entendre com era un dia en aquest indret, l’activitat que 
s’hi feia, els productes que es tenyien, les olors i la salut de la gent que hi 
treballava.  
 
Mitjançant els processos de tintat de teixits i adobatge de pells en època 
ibèrica, es fa una descoberta del món dels colors (els pigments extrets de 
plantes, petits animals i alguns minerals) en què els alumnes experimenten 
com tenyien els ibers els seus vestits.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/Apren-com-creaven-els-colors-els-ibers  
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària i secundària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
18 h.  
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors).3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat  
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Taller didàctic: Cavallers, clergues i pagesos (Olèrdola) 
 

 

 
La muntanya d’Olèrdola ha estat un 
enclavament estratègic habitat successivament 
per l’home des de l’edat del bronze fins a 
l’època medieval. Les claus d’aquesta ocupació 
reiterada cal cercar-les en una situació 
geoestratègica immillorable, les cingleres que 
envolten la muntanya i la disponibilitat d’aigua.  
 
La pujada al castell per divisar el territori servirà 
perquè els alumnes es posin en la pell d’un 

cavaller al servei del senyor feudal; a l’església, quan el silenci els envaeixi, 
entendran perquè era un centre de poder i de cultura que aglutinava al seu 
voltant els ciutadans. 
 
A prop de les muralles, a la part baixa de la ciutat, veuran la duresa de la vida 
dels pagesos que vivien fora de les muralles i dels artesans. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 

 
Més informació a: http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa  

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària i secundària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
18 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors).3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat  
 



 
 

62 

 

 

Taller didàctic: El secret de Mir Geribert, príncep d’Olèrdola (Olèrdola) 
 

 

 
Aquesta proposta didàctica té per objectiu 
difondre l’Olèrdola Medieval a partir d’una 
activitat que combina una visita al conjunt 
històric, plantejada per resoldre una 
investigació històrica, amb un taller d’escriptura 
medieval. Els alumnes hauran de desxifrar un 
missatge ocult en uns pergamins d’època 
medieval que condueix a la troballa d’un 
objecte amagat. Per desxifrar-lo, hauran de 
practicar l’escriptura sobre pergamí amb càlam, 

un dels utensilis que es feien servir a l’Edat Mitjana.  
 
L’activitat vol transmetre a l’alumnat les diferents formes que té l’historiador de 
conèixer el passat, ja sigui a través de restes materials (arqueologia) o bé a 
través de fonts escrites antigues (paleografia), així com fomentar el concepte 
d’interdisciplinarietat, és a dir, com les dues ciències poden treballar 
conjuntament per assolir un millor coneixement de la història. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació del medi natural, 
comprensió de contextos complexes humans i presa de consciència del pas del 
temps, de la història i del valor del patrimoni. 
 

 
Més informació a:  http://www.mac.cat/Seus/Olerdola/Oferta-educativa/Serveis-i-activitats-didactiques/Tallers-
didactics/El-secret-de-Mir-Geribert-princep-d-Olerdola   
 

 
© Museu d’Arqueologia de Catalunya/Josep 

Casanova 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 fins a 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària i secundària  
Número d’alumnes: grup de la classe 
Horari: del 16 de març al 15 d'octubre, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
20 h. Del 16 d'octubre al 15 de març, de dimarts a divendres: de 10 a 14 i de 15 a 
18 h. 
Duració: 1 h 30 min.  
Preu: 60 € (grups de 20 alumnes o inferiors).3 € per alumne (grups superiors a 20 
alumnes) 
Requisits: grups especials i alumnes amb necessitats específiques  
Observacions: activitat a l’aire lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Telèfon de reserves: 93 890 14 20 | 675 78 29 36 
Correu electrònic de contacte: mac.olerdola@gencat.cat  
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Museu d’Història de Catalunya 
 
 

 



 

Contarella: La Polsina et vol conèixer 

 
 

 

 
La Polsina, és una volva de pols amb 
molta història i, amb ella els nens i les 
nenes veuran com han anat canviant les 
coses al llarg del temps, alhora que 
coneixeran la seva família i l’hauran 
d’ajudar a trobar al seu amic Forquilla.  
 
Al llarg d’aquesta passejada la Polsina 
portarà la seva cadira màgica amb 
rodes, d’on traurà andròmines increïbles 
i fantàstiques.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de 
la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat els alumnes aprendran a 

distingir diferents mitjans de transport, a reproduir gestos i sons onomatopeics i 
a utilitzar la imaginació com a eina d’aprenentatge. Aquesta activitat fa un 
recorregut per les sales dedicades a la historia contemporània amb l’objectiu 
d’apropar el museu i possibilitar un primer contacte amb el passat als més 
menuts. Els principals aspectes que es treballaran seran l’aproximació a 
diferents unitats temporals: hora, dia, setmana, mes i any.  Paral·lelament 
desenvoluparem aquells continguts vinculats a la narració oral: vocabulari nou, 
expressions exclamatives, interrogatives i enunciatives. 
 

 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu   

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: P3 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 h  
Preu: 97€   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
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Contarella: La Polsina viatja pel temps 

 

 
La Polsina és una volva de pols 
amb molta història que ens 
explicarà com han anat canviant les 
coses al llarg del temps, i també 
ens ajudarà a conèixer els seus 
antics amics.  
 
En la seva narració ens explicarà 
com aconsegueix parlar amb les 
persones, com coneix a la Fada 
Coloraina i la Fada Equivocada, i 
com és protagonista de la 
fantàstica història d’amor entre una 
princesa i un cavaller medieval amb 
final feliç.   
 

Habilitats que desenvolupa: Per tal d’establir aquest primer contacte amb el 
passat, els principals aspectes que es treballaran seran l’aproximació a 
diferents unitats temporals: hora, dia, setmana, mes i any i el coneixement 
d’alguns aspectes històrics (la prehistòria, els grecs, els romans i l’època 
medieval). Al mateix temps, es desenvoluparan continguts vinculats a la 
narració oral: vocabulari nou, expressions exclamatives, interrogatives i 
enunciatives. A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat els 
alumnes aprendran a distingir diferents mitjans de transport, a reproduir gestos 
i sons onomatopeics i a utilitzar la imaginació com a eina d’aprenentatge. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: P4, P5, 1r curs d’educació primària i alumnes amb 
necessitats educatives especials 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h  
Duració: 1h   
Preu: 97€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Contarella: Les Històries dels Cabòries 

 

 
Els Cabòries són un grup 
d’historiadors despistats que de tant en 
tant surten de la Biblioteca per 
acompanyar als més menuts pel 
museu. “On he posat el plat per 
menjar? I la meva roba... on la puc 
guardar? “Ja veieu que estan ben 
despistats i no saben com organitzar-
se el dia! A més a més, com que viuen 
al museu, cada dia passegen pel 
passat i han descobert que tot està 
ben desordenat. Els ajudeu a 
organitzar-lo? 
 
 
 Habilitats que desenvolupa: A partir 

de la dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprendran a 
identificar determinats aspectes de la vida quotidiana en el temps passat. 
Ajudarem a reforçar els conceptes treballats a l’aula sobre la família, les 
activitats diàries, la vivenda, etc. tot comparant com eren en el passat. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: P3, P4 i P5 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h  
Duració: 1h  
Preu: 65€ 
Període de reserva: Tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat   
 

 
© MHC 
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Contarella: La Polsina salta de segle 

 

 
La Polsina, és una volva de pols amb 
molta història. Amb ella els nens i les 
nenes veuran com ha canviat tot al llarg 
del temps i s’endinsaran en el 
descobriment dels secrets del segle XX, 
aquell temps remot en el que varen viure i 
créixer pares, avis i besavis. El museu 
esdevé un primer contacte amb el passat 
als menuts. 
 
 
 Habilitats que desenvolupa: A partir de 
la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat els alumnes aprendran a distingir 
diferents mitjans de transport, els mitjans 

de comunicació, valorar els espais de vida quotidiana i a utilitzar la imaginació 
com a eina d’aprenentatge. Per tal d’establir aquest contacte amb el passat, els 
principals aspectes que es treballaran seran l’aproximació a diferents unitats 
temporals: hora, dia, setmana, mes i any; l’observació d’escenografies i 
objectes del museu, la realització de diferents maneres de caminar. Alhora 
desenvoluparem aquells continguts vinculats a la narració oral: vocabulari nou, 
expressions exclamatives, interrogatives i enunciatives. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n curs d’educació primària 
Número d’alumnes: 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1h  
Preu: 97€  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari: Els nostres avantpassats 

 

 
Aquesta activitat fa un recorregut per les 
sales dedicades a la historia 
contemporània amb l’objectiu d’apropar el 
museu i possibilitar un primer contacte 
amb el passat als menuts.  
 
El recorregut parteix de la idea dels 
nostres avantpassats més pròxims, els 
besavis dels nens i les nenes per tal de 
descobrir com eren les cuines, veure com 
eren les escoles i retrobar el plaer de 
jugar al carrer. 
 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de 

la dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprendran a 
identificar els canvis i les continuïtats al llarg del temps. Per tal d’establir un 
primer contacte amb el passat utilitzarem un dels eixos principals de la història: 
els canvis i les continuïtats. Al llarg de la Història s’han produït canvis en la 
manera de pensar, d’actuar, de vestir, de cuinar, etc. Tanmateix, hi ha moltes 
coses que no canvien tant, al contrari, es mantenen de forma continuada al 
llarg del temps. I així ajudar-los a entendre que els canvis i les continuïtats es 
produeixen de manera cíclica al llarg del temps. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n curs d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h  
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: Cap aquí cap allà 

 
 

 
Els mitjans de transport han canviant molt 
al llarg de la història i els homes i les 
dones han arribat a poder moure’s per 
terra, per mar i per aire.  
 
Tot passejant pel museu podrem veure 
aquestes transformacions en els mitjans 
de transport i resoldre alguns enigmes 
com aquests: com és que els humans 
varem començar a caminar amb dues 
cames? O... per què fèiem servir els 
vaixells a l’antiguitat? 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de 
la dinàmica participativa que planteja 

l’activitat els alumnes aprendran a distingir diferents mitjans de transport, els 
diferents mitjans de comunicació, valorar els espais de vida quotidiana i a 
utilitzar la imaginació com a eina d’aprenentatge. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: 1r, 2n i 3r curs d’educació primària i alumnes amb 
necessitats educatives especials 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: Habitatge i vida quotidiana al llarg del temps 

 
 

 
La tova, l’impluvium, la cota de malla, la 
llàntia, els merlets, la cuina econòmica. 
Quantes paraules estranyes! I és que la 
vida quotidiana de les persones i els seus 
habitatges s’han transformat molt al llarg 
del temps i ens han deixat objectes i 
materials ben curiosos.  
 
Tot visitant el museu descobrirem què 
volen dir aquestes paraules i veurem com 
han canviat les nostres maneres de vestir. 
Esteu preparats per viatjar a la vida 
quotidiana dels temps passats?  
 
 

Habilitats que desenvolupa: A partir de la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat els alumnes aprendran a analitzar diferents habitatges, a observar els 
canvis i les continuïtats en el temps i a utilitzar la empatia històrica com a eina 
d’aprenentatge. Els principals temes de treball són la prehistòria i les cases del 
bronze, el món antic i les domus romanes, el món medieval amb cabanes, 
castells i cases d’artesans, l’edat moderna amb les masies, el segle XX amb 
l’evolució de les cuines i el segle XXI amb els últims canvis en la vida 
quotidiana.   
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles mitjà i superior de primària. 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h. 
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte:  mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: L’evolució de la tecnologia: Del sílex al xip 

 
 

 
Des de la primera eina prehistòrica fins als 
últims invents del segle XXI els humans 
han anat ideant diferents artefactes 
tecnològics per ajudar-se en la seva 
diària. Darrera de cada invent hi ha hagut 
sempre amagada una necessitat humana.  
 
Ens acompanyeu a descobrir què va 
portar als homes i les dones de temps 
passats a idear la sínia, el molí o la 
turbina entre molts d’altres?   
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de 
la dinàmica participativa que planteja 

l’activitat els alumnes aprendran a identificar alguns avenços tècnics, a 
conèixer alguns usos energètics i a utilitzar la empatia històrica com a eina 
d’aprenentatge. D’aquesta manera, a cadascuna de les parades es realitzarà 
una acció interactiva, ja sigui amb els elements escenogràfics o museogràfics o 
amb els objectes del maletí de materials didàctics i d’eines prehistòriques. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h. 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: Els nostres amics: els antics 

 
 

 
El territori que ara anomenem Catalunya ha 
estat poblat per diferents grups i cultures 
diverses des de la Prehistòria fins a 
l’actualitat. La seva influència de ha anat 
definint els trets que avui ens caracteritzen. 
Com és que ara parlem català? D’on ve 
aquesta llengua?  
 
Tot passejant pel museu seguirem les 
empremtes d’aquests pobles per entendre 
una mica més qui som i d’on venim.  
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: A partir de la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat els alumnes aprendran a identificar els principals períodes històrics, 
els trets culturals de cadascun d’ells i a utilitzar la empatia històrica com a eina 
d’aprenentatge.  
 
Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cada un dels 
àmbits de treball. Per tal d’acompanyar-les, l’educador del museu disposarà de 
materials didàctics (un maletí amb eines prehistòriques, alfabets i dibuixos) que 
ajudaran als alumnes a interactuar amb l’espai del museu, a formular-se 
hipòtesis i a anar adquirint el coneixement de forma progressiva. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1h 30 min. 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: Temps de castells 

 
 

 
Quan imaginem l’edat mitjana pensem en un 
temps de castells, princeses, dracs i éssers 
imaginaris... però realment tots ells van ser 
protagonistes de la història medieval de 
Catalunya?  
 
A les sales del museu descobrirem qui eren i 
com vivien els habitants del nostre territori en 
aquesta època tan llarga i fins i tot ens 
podrem convertir per uns instants en 
personatges medievals!  
  
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 

dinàmica participativa que planteja l’activitat els alumnes aprendran a analitzar 
la formació de Catalunya, a identificar les característiques de la societat 
medieval i a utilitzar la empatia històrica com a eina d’aprenentatge.  
 
Aquesta activitat es fonamenta en senzilles explicacions en cadascun dels 
àmbits de treball. Acompanyat d’un maletí de materials didàctics,  l’educador 
anirà proporcionant el material i les claus necessàries per tal que els alumnes 
adquireixin coneixements. Es proposaran al llarg del recorregut diverses 
accions al grup classe. Algunes d’elles, es realitzaran de forma conjunta 
(representacions teatrals) i en d’altres es demanarà la col·laboració de 
voluntaris (escenificacions de la llegenda de les quatre barres, d’un pacte de 
vassallatge, pujada al cavall). Aquestes accions tenen la voluntat de fer pensar 
als alumnes, de donar-los claus interpretatives i d’ajudar-los a transportar-se a 
l’època medieval per tal de comprendre millor com era la vida en aquell temps. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h. 
Duració: 2h 
Preu: 97€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: Temps de canvis, revoltes i guerres 

 
 

 
Durant l’època moderna es van produir molts 
canvis socials, polítics i econòmics, i es varen 
viure dues guerres molt importants per la història 
de Catalunya. La conflictivitat d’aquests temps va 
fer que sorgissin històries i llegendes que ens 
parlen de personatges perillosos i fora de la llei: 
bruixes, pirates, bandolers... Si voleu saber-ne si 
existiren de veritat i com visqueren, veniu a 
passejar per l’època moderna.   
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica participativa que planteja l’activitat els 
alumnes aprendran a identificar les 

transformacions polítiques, socials i econòmiques d’època moderna, a analitzar 
la societat, a analitzar les causes i conseqüències de la Guerra dels Segadors i 
de Successió i a utilitzar la empatia històrica com a eina d’aprenentatge. Amb 
l’ajuda de fonts iconogràfiques i de dibuixos didàctics, els alumnes es 
convertiran en un monarca, un virrei, uns pagesos, un noble, etc... que aniran 
descobrint com era la vida en l’època moderna. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h. 
Duració: 1h 30 minuts 
Preu 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 



 

75 

 

Itinerari dinamitzat: El sucre. Quina Història! 

 
 

 
Sabeu què és i per a què servia la 
melassa? I quina olor fa la canyella? Us 
proposem un viatge pels sentits per tocar, 
olorar i tastar diferents aliments que han 
acompanyat la vida quotidiana dels homes i 
les dones al llarg del temps. Passejarem 
des de la prehistòria fins a l’actualitat i 
haurem de tenir el nas, els ulls i la boca ben 
oberts. Preparats? 
 
L’activitat es planteja com un itinerari 
històric a través dels hàbits alimentaris dels 
diferents pobles i cultures que han confluït 
en la formació del que avui és Catalunya, 

des de Roma, l’Islam i l’època medieval fins als nostres dies amb l’objectiu final 
d’observar com l’alimentació ha estat un reflex dels trets  culturals i d’identitat 
de cada poble.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat els alumnes aprendran a situar determinades accions en el passat, el 
present o el futur i a classificar i ordenar conjunts de dibuixos o fotografies 
sobre l’evolució d’un producte, objecte, artefacte, etc. Durant la visita els nens i 
nenes provaran diferents productes dolços. El desenvolupament de l’itinerari 
s’estructura en propostes que duen a l’observació, la recerca i l’experimentació, 
mitjançant la utilització dels diferents mòduls en què s’estructura l’exposició 
permanent. 

 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació Especial 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h. 
Duració: 1h 30 minuts 
Preu 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itinerari guiat: Interpretem l’època medieval 

 
 

 
Al llarg de l’edat mitjana es produeix el 
naixement de Catalunya com a nació, 
trobem les primeres mostres de català escrit 
i apareix el símbol de les quatre barres. 
També es forma un nou ordre social, la 
societat feudal, i en paral·lel es 
desenvolupen les principals ciutats 
catalanes i institucions.  
 
En aquesta activitat ens posarem a la pell 
de diferents protagonistes que visqueren 
aquesta època i els ajudarem a resoldre els 
seus problemes quotidians. 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 

dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció de l’educador del 
museu els alumnes aprendran quins són els orígens dels comtats catalans, la 
formació de la Marca Hispànica i les relacions amb l’Imperi Carolingi, a 
identificar els elements que integren una societat feudal, i a descobrir 
l’organització del treball artesanal. .. Al llarg del recorregut els alumnes duran a 
terme recreacions per a escenificar diversos moments de l’etapa medieval. 
Aquestes accions, pautades per l’educador, tenen la voluntat de fer pensar als 
alumnes, de donar-los claus interpretatives i d’ajudar-los a transportar-se a 
l’època medieval, per tal de comprendre millor com era la vida en aquell temps. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primer cicle d'ESO  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 hores 
Preu: 97€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 



 

77 

 

Itinerari de recerca: Fum, màquines i acció! 
 

 
 

 
Una bona pel·lícula històrica necessita 
uns experts assessors que coneguin 
com era exactament la vida a l’època. La 
pel·lícula que farem està ambientada en 
la Catalunya del segle XIX: vapor, carbó, 
soroll de màquines i poesia.  
 
En aquesta activitat investigarem els 
efectes de la revolució industrial a 
Catalunya a través de les peces 
exposades al museu i crearem sis 
protagonistes fidels a la història. 

 
Habilitats que desenvolupa: Aquesta activitat, es fonament en una senzilla 
explicació introductòria per part de l’educador del museu i després trasllada la 
responsabilitat a l’alumnat. A partir d’una dinamització en que se’ls converteix 
en assessors històrics per a documentar una pel·lícula, els alumnes es 
divideixen en grups per a investigar sobre un personatge concret. És a partir 
d’aquesta recerca , que els alumnes descobreixen els principals aspectes de la 
Catalunya del segle XIX. Un cop cada grup ha pogut caracteritzar el seu 
personatge, es fa una posada en comú per tal d’explicar a la resta del grup 
classe quines són les conclusions principals. 
 

 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 fins a juny de 2015 
Cursos dels alumnes: segon cicle d’educació secundària obligatòria 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19h 
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 81 €   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat  
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari de recerca: El segle passat, el segle XX. Una visió transversal 

 
 

 
Recorregut guiat per les sales dedicades al 
segle XX, amb la finalitat d’assolir una visió 
general dels principals esdeveniments, 
complementat per una recerca a les sales 
per tal d’aprofundir en determinats 
aspectes.  
 
És una proposta adreçada als alumnes 
d’Història contemporània de quart d’ESO, 
així com als de Geografia humana de 
tercer. 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica participativa que planteja l’activitat 

i de la intervenció de l’educador del museu els alumnes aprendran a identificar 
els principals trets culturals de l’edat contemporània a Catalunya, així com a 
identificar les causes i conseqüències dels principals fets i processos històrics 
que es donen al llarg del segle XX a  Catalunya. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: segon cicle d'educació secundària obligatòria  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 h 
Preu: 97€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari de recerca: El segle passat. El segle XX. República, Guerra 
Civil i Franquisme 

 
 

 
Recorregut guiat per les sales dedicades al 
segle XX, amb la finalitat d’assolir una visió 
general dels principals esdeveniments, 
complementat per una recerca a les sales 
per tal d’aprofundir en els temps de la 
República, la Guerra Civil i el Franquisme.  
 
És una proposta principalment adreçada als 
alumnes d’Història contemporània de quart 
d’ESO. 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica participativa que planteja l’activitat 
i de la intervenció de l’educador del museu 
els alumnes aprendran a identificar els 

principals trets culturals l’edat contemporània a Catalunya i a identificar les 
causes i conseqüències dels principals fets i processos històrics que es donen 
al llarg del segle XX a Catalunya. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: segon cicle d'educació secundària obligatòria  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 h 
Preu: 97€  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 



 

80 

 

Itinerari de recerca: Poder i conflicte (1900-1939) 

 
 

 
Aquesta activitat és un recorregut guiat per 
les sales del museu centrada en la història 
contemporània de Catalunya.  
 
Concretament, l’itinerari se centra en el 
període que va des del tombant del segle 
XX fins al final de la guerra civil.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica participativa que planteja l’activitat 
i de la intervenció de l’educador del museu 
els alumnes aprendran a analitzar els 
canvis polítics del moment i a comprendre 
el fenomen de la guerra civil. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 h 
Preu: 97€  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari de recerca: Catalunya i la dictadura franquista 

 
 

 
Activitat centrada en el període franquista 
a Catalunya, des dels primers moments 
del franquisme fins a les primeres 
eleccions democràtiques al Parlament de 
Catalunya després de la dictadura.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de 
la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat i de la intervenció de l’educador 
del museu els alumnes aprendran a 
reconèixer els fets més importants de la 
història de Catalunya durant el franquisme 
i la transició democràtica, a recopilar i 
analitzar informació històrica provinent de 
diferents tipus de fonts, a comprendre de 

forma empàtica les motivacions i les actituds de diferents persones durant el 
període franquista i a valorar la democràcia com un sistema polític que 
assegura les llibertats individuals i col·lectives. 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 h 
Preu: 97€  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari guiat: Itinerari d’Història de Selectivitat 

 
 

 
Aquesta activitat és un recorregut per les 
sales dedicades al segle XIX i segle XX 
amb l’objectiu de repassar els continguts 
treballats al voltant de l’assignatura 
d’Història Contemporània de Catalunya i 
Espanya (2n de batxillerat). A partir de 
l’itinerari, els alumnes podran veure els 
escenaris, moments, objectes i documents 
que formen part del període tractat i poder 
preparar l’examen de selectivitat des 
d’una altra perspectiva.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de 
la dinàmica participativa que planteja 
l’activitat els alumnes aprendran a 

analitzar els fets i conceptes claus del període. Aquesta activitat es fonamenta 
en senzilles explicacions en cada un dels àmbits de treball i la interacció del 
discurs amb la museografia de l’àmbit. D’aquesta manera, amb l’ajuda de fonts 
iconogràfiques, mapes, objectes, maquetes i de dibuixos didàctics, els alumnes 
aniran repassant els conceptes clau dels segle XIX i segle XX. D’altra banda, 
també es demana la participació dels alumnes en la realització de reflexions de 
forma conjunta per tal d’anar assolint els continguts de l’activitat. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: segon de batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 h 
Preu: 97€  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari dinamitzat: Tocaràs el passat 

 
 

 
Aquesta Aquesta activitat és un recorregut 
guiat per les sales del museu per veure com 
han canviat les cases i la forma de vida de 
les persones al llarg del temps.  
 
Descobrirem com eren els objectes i la 
indumentària dels nostres avantpassats, 
quin tacte tenien, quina olor feien... per a 
conèixer la vida quotidiana d’altres temps. 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica participativa que planteja l’activitat 
els alumnes aprendran a analitzar diferents 
habitatges, a observar els canvis i les 
continuïtats en el temps i a utilitzar la 

empatia històrica com a eina d’aprenentatge. Acompanyat d’un carro ple 
d’objectes i indumentària, l’educador anirà proporcionant el material i les claus 
necessàries per tal que els alumnes vagin adquirint els coneixements. 
D’aquesta manera, a cada una de les parades s’entregaran vestits i objectes de 
vida quotidiana. El que pretenem és que els alumnes toquin i observin com 
eren els elements del passat i empatitzin amb les diferents formes de vida al 
llarg de la història. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Públic amb necessitats educatives especials 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari guiat: Catalunya: una història per a tu 

 
 

 
Recorregut guiat per les sales del museu 
per tenir un primer contacte amb la història 
de Catalunya. Un itinerari des de la 
prehistòria fins al segle XXI per persones 
que fan un primer contacte amb la llengua, 
la cultura i la història del país.  
 
Habilitats que desenvolupa: A més 
d’introduir al grup en la història de 
Catalunya perquè puguin entendre el 
context en el que es troben, els alumnes es 
relacionaran en un entorn lingüístic en 
català. Aquesta activitat s’ha desenvolupat 
en el marc dels programes d’acollida 
lingüística del Consorci de Normalització 

Lingüística, amb el propòsit de promoure i difondre la llengua, la història i la 
cultura catalanes, i així facilitar la integració social dels nouvinguts. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a col·lectius de nouvinguts, especialment a 
alumnes del Consorci de Normalització Lingüística  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari guiat: La història que hem viscut 

 
 

 
Aquesta activitat és en un recorregut guiat 
per les sales dedicades al segle XX fins als 
nostres dies, amb la finalitat d’assolir una 
visió general dels principals esdeveniments, 
moltes vegades coneguts a partir de la 
pròpia experiència o del relat de la família. 
Perquè en la mesura que vivim els canvis i 
els esdeveniments, ens convertim d’alguna 
manera en protagonistes de la història. 
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica que planteja l’activitat es pretén 
que els participants aportin la seva visió 
dels fets que es plantegen a la vegada que, 
a través del diàleg que s’estableix entre ells, 

han d’intentar trobar les claus per comprendre el context general. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Formació d’adults  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari guiat: Ara fa mil anys. La Catalunya medieval 

 
 

 
Aquesta activitat és un recorregut guiat per 
les sales dedicades a l’època medieval per 
a treballar l’evolució de Catalunya al llarg 
del període comprès entre els segles IX al 
XVI, des dels aspectes culturals i socials, a 
la formació i consolidació política.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica que planteja l’activitat els alumnes 
aprendran a analitzar els trets que 
defineixen la Catalunya medieval sota els 
aspectes polítics, socials i culturals. I 
aprendran a utilitzar l’observació i la 
deducció per comprendre els processos 
històrics. 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Formació d’adults  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Itinerari guiat: Com vivien els nostres avis? 

 
 

 
Aquesta activitat és un recorregut guiat per 
les sales del museu amb el propòsit 
d’introduir-nos en el passat a partir de 
l’evolució de les formes de vida: com es 
vivia, què es menjava, quins estris es feien 
servir...  
 
Un recorregut des de la prehistòria fins al  
segle XXI per a persones que s’aproximen a 
la  història per primera vegada.  
.  
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica que planteja l’activitat els alumnes 
aprendran a analitzar els trets que 

defineixen la Catalunya medieval sota els aspectes polítics, socials i culturals. I 
aprendran a utilitzar l’observació i la deducció per comprendre els processos 
històrics. 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Formació d’adults 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 81€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Taller de l’historiador: Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola 

 
 

 
Taller didàctic que vol aconseguir que 
l’alumnat s'acosti a les vivències de les 
persones que van viure la Guerra Civil. A 
partir de la recerca i la consulta de fonts els 
alumnes descobriran quatre històries de 
vida: el soldat del front, el voluntari i mestre 
mobilitzat, la dona treballadora i la jove 
minyona a la rereguarda.   
 
Habilitats que desenvolupa: A partir de la 
dinàmica participativa que planteja l’activitat 
i de la intervenció de l’educador del museu 
els alumnes aprendran a incorporar 
elements de la quotidianitat i de les 
mentalitats durant la guerra (rereguarda i 

front) com a mitjà de reconstrucció del passat i a reviure empàticament 
situacions de la reraguarda i del front que facilitin la comprensió dels principals 
problemes de la Guerra Civil espanyola. Els alumnes analitzaran les causes i 
viuran les conseqüències i les implicacions complexes del fet de la guerra. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: segon cicle d'ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes 
Horari: a hores concertades, de 10 a 19 h 
Duració: 2 h 
Preu: 97€  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
 

 
© MHC 
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Història viscuda: El Consell dels savis 

 
 

 
El Consell dels savis és una activitat 
d’història oral i viscuda realitzada per un grup 
de persones voluntàries del Museu. Les 
persones que en formen part comprenen 
edats que van des dels seixanta-set fins als 
vuitanta-nou anys d’edat, i explicaran 
directament les seves vivències als alumnes, 
ja sigui al museu o al vostre centre educatiu. 
 
Habilitats que desenvolupa: És una activitat 
d’intercanvi intergeneracional en la qual els 
alumnes i docents aprenen i els membres del 
Consell dels savis ensenyen. És traspassen 
mútuament experiències de vida, de 

memòria, d’història, de passat i de present. Els alumnes aprenen a valorar i 
respectar a les persones grans de la nostra societat, i a partir d’aquesta sessió 
ells poden preguntar a les persones grans del seu entorn més proper i familiar. 
Els membres de més edat del Consell dels savis tenen records dels períodes 
històrics de la Generalitat Republicana, de la Guerra Civil i la immediata 
postguerra. Altres períodes històrics dels quals es parla són la llarga dictadura 
franquista, la transició i la democràcia actual, entrant sovint el temes de vida 
quotidiana: com era la seva escola, els jocs, a quina edat comencen a treballar, 
com van formar una família... El Consell dels savis s’adapta a les necessitats 
dels docents i de l’alumnat. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat  
Número d’alumnes: 25- 50 alumnes 
Horari: a hores concertades 
Duració: 2 h  
Lloc de les sessions: en l’MHC i en el mateix centre escolar 
Preu: gratuït  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: Francesc Cardona fcardona@gencat.cat o 93-2254700 
 

 
© MHC 
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Història viscuda: El Consell dels savis va a la Filmoteca 

 

 
 
En aquesta activitat, els avis i les àvies 
que formen el Consell dels savis del 
Museu d’Història de Catalunya ens 
transmeten les seves experiències de 
vida dels períodes històrics de la 
generalitat republicana,  la guerra civil i la 
immediata postguerra, així com de la 
llarga dictadura franquista, aquesta 
vegada amb el suport d’imatges d’arxiu 
del fons de la Filmoteca de Catalunya. 
 

Activitat en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya. 
  
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/educacio  

 
Dates de realització de les sessions: 12/03/15; 19/03/15; 26/03/15; 10/04/15; 
16/04/15; 05/05/15 
Cursos dels alumnes: educació secundària obligatòria i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 120 alumnes 
Horari: març de 10.30 a 12.30 hores; abril i maig d’11 a 13 hores 
Duració: 2 hores 
Preu: gratuït 
Lloc de les sessions: Filmoteca de Catalunya. Sala Laya. Plaça Salvador Seguí, 
1-9. 08001 Barcelona 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: filmoteca.escoles@gencat.cat; 93 556 51 98 i 93 556 51 95 
  
 

 
© Filmoteca de Catalunya 
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Itineraris urbans: Barcelona 1714 

 
 

 
Aquest itinerari ens permetrà fer un 
recorregut per racons de Barcelona que 
donen testimoni del que va significar la 
Guerra de Successió i veure com aquest 
esdeveniment successori de la corona 
hispànica, derivà en la pèrdua de la 
independència política i econòmica del 
Principat de Catalunya.  
 
La Guerra de Successió (1702-1715) va ser, 
d’entrada, un conflicte internacional per 
escollir el successor al tron de la Monarquia 
Hispànica, que afectà la pràctica totalitat 
d’estats europeus i les seves colònies 

d’ultramar. S’hi enfrontaren la França de Lluís XIV, partidària del duc Felip 
d’Anjou (Felip V), i els estats de la Gran Aliança de la Haia (Anglaterra, 
Alemanya, Països Baixos, etc.), defensors de l’Arxiduc Carles d’Àustria (Carles 
III). El conflicte esdevingué ben aviat, també, una guerra civil al si de la 
Monarquia Hispànica. Amb algunes excepcions a banda i banda, la Corona de 
Castella s’arrenglerà molt majoritàriament a favor de Felip V, mentre la Corona 
d’Aragó, i en especial Catalunya, ho féu amb Carles III. 
 
Al llarg del passeig descobrirem com era la Barcelona d’abans de la guerra, 
com es va patir el conflicte i les conseqüències de la derrota. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Número d’alumnes: 25 alumnes 
Horari: a hores concertades 
Duració: 2 h  
Preu: 97€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
 

 
© MHC 
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Itineraris urbans: A peu per la Barcelona de les dones 

 
 

 
Els carrers de Ciutat Vella han estat escenari quotidià de la vida de moltes 
dones anònimes amb els oficis més variats, però també del dia a dia de reines, 
metgesses, intel·lectuals, dones influents, etc., el nom de les quals ha arribat 
fins als nostres dies.  
 
Tot passejant, analitzarem l’evolució històrica del paper de les dones a la 
societat des de la Barcelona romana fins a l’actualitat i coneixerem aquells 
indrets en els que encara avui podem trobar indicis del seu llegat. 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu  

 
Número d’alumnes: 25 alumnes 
Horari: a hores concertades 
Duració: 2 h  
Preu: 97€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 932 254 244 / mhcvisites.cultura@gencat.cat 
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Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 
 
 
 

 



 

Visita dinamitzada: So i color. Aproximació al romànic 
 

 
 
Les característiques de l'etapa d'educació infantil permeten de plantejar-nos un 
treball global: la descoberta de l'art i la música de l'època del romànic a través 

d'una sèrie d'activitats que tenen com a 
objectiu potenciar la connexió entre tres 
llenguatges d'expressió: el plàstic, el 
musical i el corporal. L’activitat es 
desenvolupa a les sales d’art romànic. 
 
 
 
Habilitats que desenvolupa:  
Referits a fets, conceptes i principis 
Assenyalar elements de la nostra 
cultura i de les seves manifestacions 
artístiques. Identificar què és un 

museu.  
Referits a procediments 
Aplicar les habilitats d'observació, de l'ús del llenguatge i de les seves 
capacitats especulatives. Experimentar els llenguatges plàstic, musical i 
corporal, i establir lligams entre ells.  
Referits a valors, actituds i normes 
Gaudir de les experiències personals amb l'art i la música. Sensibilitzar-se 
envers el fet estètic. Actuar imaginativament i inclinar-se pel pensament crític 
per tal de resoldre problemes d'una manera creativa. Mantenir una actitud 
adequada en l'espai museístic. Comportar-se amb una certa autonomia. 
 

Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre     www.bcn.cat/educacio/pae 

 
© Xavi Padrós 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil. P3, P4 i P5 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes (màxim 2 professors acompanyants) 
Horari: Consulteu el servei d'informació del museu 
Duració: En funció de l'itinerari escollit (de 30 a 60 minuts) 
Preu: 44 € (sense educador Museu Nacional) / 54 €  (amb educador Museu 
Nacional) (per grups de 25)  
Requisits: és obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia. 
Presentació i formació dia 4 d’octubre de 2014, de 10 a 14 h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita taller: Històries en relleu. L’escultura pels més petits 

 

Una tria d'escultures de la col·lecció d'art 
modern ens faran descobrir l'ofici 
d'escultor. A través de propostes 
sensorials i de moviment, recrearem les 
qualitats dels diferents materials, les 
formes dels volums o els procediments 
que ha emprat l'artista en cada ocasió 
per expressar el seu art. 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Explicar l'ofici d'escultor. Diferenciar les qualitats (textura, mal·leabilitat, color...) 
d'alguns materials escultòrics (fang, pedra, fusta, metall). Diferenciar un relleu 
d'una escultura de volum rodó. Indicar diferents maneres d'expressar un mateix 
tema en escultura. Descriure el procés creatiu i el procés tècnic emprats per 
l'escultor.  
Referits a procediments 
Discriminar materials, formes i volums en les peces del recorregut establint 
relacions significatives. Establir relacions entre l'escultura i el nostre cos 
(nocions d'escala, punt de vista, la gestualitat de cada procés de creació, 
estàtic/dinàmic, ple/ buit...).  
Referits a valors, actituds i normes 
Gaudir amb les obres d'art i respectar-les. 
  
 

 
 
Més informació: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre     www.bcn.cat/educacio/pae 

 
© Marc Rosés 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil P4 i P5 i primer cicle de primària 
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes (màxim 2 professors acompanyants) 
Horari: De dimarts a divendres, dins l'horari del museu  
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 70 € (per grup de 25 alumnes) 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita taller: Dansa de fades i follets 
 

 
Les fades i els follets, molt presents en 
l'imaginari infantil i en algunes obres de la 
col·lecció d'art modern del Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, ens serviran per acostar 
els més petits al fet artístic.  
 
A les sales del museu hi descobrirem les 
característiques, el simbolisme i la història 
d'alguns d'aquests personatges. A partir 

d'una sèrie de propostes interdisciplinàries i emprant diferents llenguatges 
expressius (l'expressió oral i corporal, la dansa, la música), explorarem les 
formes i els moviments que aquests éssers ens suggereixen. Després de la 
visita a les sales d'exposició, a l'espai de taller els infants es disfressaran amb 
alguns dels atributs d'aquests éssers mítics que hauran elaborat prèviament a 
l'escola i faran una dansa. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Comentar què és un museu. Observar les representacions de fades de les 
pintures. Identificar l'estètica i el simbolisme de les representacions de fades 
durant el període artístic comprès entre els segles XIX i XX.  
Referits a procediments 
Identificar i diferenciar cadascun dels personatges (fades i follets) i relacionar-
los amb el mitjà on viuen i la tasca que desenvolupen. Utilitzar una creació 
plàstica (una disfressa o atribut de fada o follet) feta a l'escola, per 
caracteritzar-se al taller i fer una dansa conjunta. Practicar exercicis d'expressió 
corporal i dansa. Seguir les explicacions i interactuar amb l'educador/a guia.  
Referits a valors, actituds i normes 
Sensibilitzar-se envers el fet artístic. Gaudir de les experiències personals amb 
l'art, la dansa i la música. Mantenir una actitud apropiada en un entorn 
museístic. Respectar la natura.  

 
Més informació: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre     www.bcn.cat/educacio/pae 

 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil P3, P4 i P5  
Número d’alumnes: màxim 25 alumnes (màxim 2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 70 € (per grup de 25 alumnes) 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita comentada: Una passejada pel romànic 
 

 

 
El recorregut és una primera aproximació a 
algunes de les obres cabdals del romànic 
català. Especialment veurem exemples de 
pintura mural, pintura sobre taula, talla en 
fusta i escultura en pedra. La visita 
contextualitzarà les obres i analitzarà en 
quin moment històric, social i cultural es 
van produir. 
 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
Referits a procediments  
Analitzar una obra d'art. Observar directament obres d'art. Emprar 
vocabulari específic.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni 
artístic i cultural i gaudir-ne. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre     www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 
 

 
 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: del 1r curs al 6è curs d’educació primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: 25 alumnes primària (2 professors acompanyants) / 30 
alumnes ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h 30 min.  
Preu: 70 € (per grup de 25 alumnes) 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita dinamitzada o taller: El bestiari 
 

 

 
 
Una bona manera d'acostar-se al món de la 
iconografia i de la simbologia del romànic és a 
través de les múltiples representacions de bestiari 
que trobem en les pintures. En la nostra cultura 
mediterrània, el bestiari és present en totes les 
festes populars i forma part de mites, llegendes i 
tradicions. Els animals són éssers molt propers al 
món infantil i juvenil. Amb aquesta activitat 
descobrirem la morfologia, el comportament i les 
històries d'aquests animals a partir de textos de 
l'època; després, en el taller, us proposem de 
crear el vostre propi animal. 
 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Assenyalar la iconografia del romànic.  
Referits a procediments  
Emprar l'observació i la imaginació, i també un vocabulari específic, per 
identificar la iconografia del romànic.  
Referits a valors, actituds i normes  
Respectar el patrimoni artístic i cultural. 

 
 
Més informació: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre           www.bcn.cat/educacio/pae 

 

 
 
© Marc Rosés 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: De 1r a 6è curs d’educació primària 
Número d’alumnes: 25 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: Visita dinamitzada: 2 hores / Visita taller: 3 hores 
Preu: Visita dinamitzada 82 € / Visita taller 120 € 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita comentada: Art medieval 
 

 

 
 
La col·lecció d'art medieval del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya és una de les 
més importants d'Europa. Durant la visita 
viatjarem al moment en què Catalunya va 
experimentar una de les èpoques més 
brillants i creatives de la seva història. 
 
 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Analitzar les principals característiques de l'art medieval català. Adquirir 
un llenguatge específic.  
Referits a procediments  
Observar i analitzar les propietats físiques, formals i de composició de les 
obres d'art. Descobrir el tema representat i saber-lo interpretar.  
Referits a valors, actituds i normes  
Respectar el patrimoni. Ser sensibles envers els fenòmens estètics. 
Respectar les opinions i accions dels altres. 
 

 
 
Més informació a:  http://www.museunacional.cat/ca/aprendre            www.bcn.cat/educacio/pae 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: 25 alumnes primària (2 professors acompanyants)/  
30 alumnes d’ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Visita dinamitzada: Retrats 
 

 
 
El llegat Cambó recull peces dels segles XIV al XIX, 
moltes de les quals són retrats: d'homes, de dones, de 
persones adultes i d'infants. Durant la visita, a partir de 
jocs d'empatia i descoberta, veurem la manera com 
aquestes persones han estat retratades en diferents 
períodes de la història. 
 
 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Analitzar l'expressió dels rostres i la indumentària i 
deduir la funció, el caràcter i l'estatus social dels 
retratats.  

Referits a procediments  
Observar, descriure, analitzar, comparar i generalitzar elements de l'obra 
plàstica.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i 
cultural.  
 

 
Més informació a:  http://www.museunacional.cat/ca/aprendre                 www.bcn.cat/educacio/pae 

 

 
© Museu Nacional d’Art de  

Catalunya 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària  
Número d’alumnes:  
25 alumnes primària (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita dinamitzada: EmocionAR-TE: els secrets de la mirada 
 

 

 
 
A partir d'una selecció d'obres dels segles 
XIX i XX, dialogarem al voltant de què és un 
museu d'art, una pintura, una escultura, un 
dibuix; què volem dir quan parlem d'arts 
decoratives i per què la fotografia també 
forma part de les col·leccions del museu. 
Amb aquesta proposta volem acostar-nos a 
l'art a través de les emocions com a forma de 
sensibilització estètica i de coneixement. 
 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  

Comentar el llenguatge plàstic com a mitjà de coneixement, d'expressió d'idees 
i sentiments. Analitzar la composició plàstica: elements, configuració 
estructural. Comentar el missatge i el seu significat: el signe, el símbol i els 
codis visuals.  
Referits a procediments  
Explorar materials, objectes i imatges. Identificar elements que configuren una 
composició. Descriure, analitzar i interpretar missatges plàstics.  
Referits a valors, actituds i normes  
Interessar-se per les obres d'art. Sensibilitzar-se envers el món de l'art i de la 
imatge. Mantenir una actitud receptiva, reflexiva i autònoma davant l'obra 
plàstica.  

 
Més informació a:  http://www.museunacional.cat/ca/aprendre           www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 

 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària  
Número d’alumnes: 25 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita taller: Històries en relleu. L’escultura pels més petits 
 

 

 
 
Una tria d'escultures de la col·lecció 
d'art modern ens faran descobrir l'ofici 
d'escultor. A través de propostes 
sensorials i de moviment, recrearem les 
qualitats dels diferents materials, les 
formes dels volums o els procediments 
que ha emprat l'artista en cada ocasió 
per expressar el seu art. 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Explicar l'ofici d'escultor. Diferenciar les qualitats (textura, mal·leabilitat, color...) 
d'alguns materials escultòrics (fang, pedra, fusta, metall). Diferenciar un relleu 
d'una escultura de volum rodó. Indicar diferents maneres d'expressar un mateix 
tema en escultura. Descriure el procés creatiu i el procés tècnic emprats per 
l'escultor.  
Referits a procediments 
Discriminar materials, formes i volums en les peces del recorregut establint 
relacions significatives. Establir relacions entre l'escultura i el nostre cos 
(nocions d'escala, punt de vista, la gestualitat de cada procés de creació, 
estàtic/dinàmic, ple/ buit...).  
Referits a valors, actituds i normes 
Gaudir amb les obres d'art i respectar-les.  

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre              www.bcn.cat/educacio/pae 

 
© Marc Rosés 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil P4 i P5 i cicle inicial d’educació primària 
Número d’alumnes: 25 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita taller: Cossos de tota mena 
 

 

 
En aquesta visita taller, a partir d'un 
itinerari que il·lustra la representació de 
la figura humana en la col·lecció 
d'escultura moderna, donarem resposta 
a qüestions com aquestes: Què és una 
escultura? Com es fa? Com es mira? 
Com han representat el cos humà els 
escultors al llarg de la història? Al taller, 
inspirat en «l'home cactus» de Juli 
González, farem una escultura jugant 
amb la idea de transformar el nostre cos. 

Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Enumerar i explicar els principals materials i procediments escultòrics. 
Diferenciar relleu i volum rodó, buit i ple, còncau i convex, figuració i abstracció. 
Descriure i comparar diferents representacions del cos humà. Explicar l'obra 
d'alguns escultors rellevants.  
Referits a procediments 
Discriminar materials, formes i volums. Comparar i establir relacions entre 
diferents obres de l'exposició. Explorar com obtenir volum a partir de plans 
bidimensionals. Descobrir el positiu i el negatiu d'una forma i utilitzar-ho per 
construir un volum. Relacionar objectes, éssers vegetals i animals amb els 
adjectius i qualitats que els defineixen, traslladant-los a la personalitat dels 
humans.  
Referits a valors, actituds i normes 
Gaudir amb les obres d'art. Valorar tant les produccions pròpies com les dels 
companys. Valorar l'esperit de recerca i la perseverança en el treball artístic.  
 

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre      www.bcn.cat/educacio/pae 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: 25 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 3 h 
Preu: 120 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Visita taller: Modernisme, un art total 
 

 

 
La natura esdevé l'etern i immillorable model i 
una font d'inspiració per als artistes 
modernistes, que van crear un art total que 
abasta aspectes tan diversos com 
l'arquitectura, la música, les arts plàstiques, 
les arts gràfiques i les arts decoratives i 
industrials. Aquesta activitat ens proposa 
d'acostar-nos a aquest estil artístic des de 
l'observació de les obres i la realització d'una 
proposta plàstica que consisteix a fer un gran 

trencadís a partir d'imatges d'elements naturals i modernistes. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Analitzar les principals característiques de l'art del Modernisme català. 
Comentar l'obra d'alguns dels principals artistes catalans del Modernisme. 
Analitzar algunes tècniques artístiques.  
Referits a procediments  
Analitzar les característiques formals d'algunes de les obres més importants del 
Modernisme català. Realitzar produccions plàstiques d'una manera personal i 
creativa.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Mantenir un esperit de superació 
de les pròpies possibilitats plàstiques. Valorar i respectar les persones, la seva 
obra i les manifestacions artístiques en general.  
 

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre      www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: 25 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 3h 
Preu: 120 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Xavi Padrós 
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Visita taller: L'hora blava. Santiago Rusiñol i Ramon Casas, artistes 
modernistes 
 

 

 
 
Durant la visita descobrirem trets de la 
personalitat, la vida i l'obra de Santiago Rusiñol a 
través del que porta a la maleta i de les obres de 
la col·lecció. Al taller experimentarem com 
treballa un artista pintant i construint les peces 
d'un teatrí de cartró on es representa l'obra El 
pati blau escrita pel mateix pintor. 
 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Comentar i relacionar trets de la personalitat i 
l'obra de Rusiñol com a pintor i dramaturg a 
través de la col·lecció permanent del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 

Referits a procediments  
Construir un joc de l'època de Rusiñol. Analitzar maneres diferents de mirar una 
obra d'art. Establir vincles entre biografia i obra pictòrica i literària de Rusiñol. 
Experimentar com treballa un artista.  

Referits a valors, actituds i normes  
Apreciar les motivacions d'un pintor. Valorar actituds com la constància i la 
tenacitat en el treball.  

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre              www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: 25 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 2h 
Preu: 82 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Marc Rosés 
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Visita comentada: Art medieval 
 

 

 
 
Catalunya, en l'edat mitjana, ja era un país on 
la producció artística va ser molt important: 
construcció d'esglésies, monestirs, catedrals, 
palaus... Això fa que la quantitat i qualitat 
d'obres d'art medieval del nostre país sigui 
molt important. El Museu Nacional d'Art de 
Catalunya conté, així, una de les col·leccions 
més importants d'art medieval d'Europa. 
Durant el recorregut farem un viatge en el 
temps, amb l'objectiu de conèixer les 

concepcions artístiques, les formes de vida i la mentalitat medievals. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Analitzar les característiques de l'art medieval.  
Referits a procediments  
Observar, descriure, analitzar, comparar i generalitzar elements de l'obra d'art.  
Referits a valors, actituds i normes  
Respectar el patrimoni del present i del passat. Ser sensibles envers els 
fenòmens estètics. Mostrar obertura i curiositat intel·lectuals.  
 

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre           www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: 25 alumnes primària (2 professors acompanyants) / 30 
alumnes d’ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h 30' 
Preu: 70€ per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 
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Visita comentada: Una passejada pel romànic 
 

 

 
La pintura romànica és una pintura 
fonamentalment simbòlica; una de les 
seves funcions era transmetre uns 
missatges a uns espectadors no sempre 
avesats en els continguts que les 
pintures representaven, i instruir-los en 
la fe cristiana. Durant el recorregut farem 
una aproximació a les obres cabdals de 
l'art romànic català i descobrirem les 
seves característiques formals, 
iconogràfiques, simbòliques i tècniques 
tot explorant el context social i històric 
en el qual es van generar. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 

Descriure l'art romànic com a reflex d'una societat. Identificar l'expressió 
plàstica del romànic. Assenyalar els temes iconogràfics més comuns del 
romànic com a reflex d'un estil de pensament.  
Referits a procediments 
Observar obres d'art directament. Analitzar una obra d'art: composició tècnica, 
iconografia, estil, etc. Analitzar una obra d'art com a document i emprar 
vocabulari específic. Diferenciar tècniques artístiques.  
Referits a valors, actituds i normes 
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i 
cultural.  

 
Més informació a:  http://www.museunacional.cat/ca/aprendre    www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes:  25 alumnes primària (2 professors acompanyants) /   
30 alumnes d’ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h 30' 
Preu: 70€ per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
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Visita dinamitzada: La societat medieval a través de l'art 
 

 

 
Les pintures medievals contenen una gran 
quantitat d'informació del context històric, 
social i, fins i tot, econòmic del seu temps. En 
aquesta visita dinamitzada, l'estudi de les 
pintures i els objectes medievals ens permetrà 
de conèixer la mentalitat, l'estructura social i la 
vida quotidiana d'aquest període històric. 
 
 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Explicar les principals característiques del feudalisme. Analitzar les formes 
d'organització social. Explicar les manifestacions artístiques com a reflex d'una 
societat.  
Referits a procediments  
Observar objectes d'altres èpoques i identificar la funció i la importància que hi 
tenien .  
Referits a valors, actituds i normes  
Respectar el patrimoni cultural. Sensibilitzar-se envers el fet històric i artístic. 
Formar-se una opinió pròpia davant les manifestacions artístiques.  
 

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre             www.bcn.cat/educacio/pae 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO 
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 2h' 
Preu: 82 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 
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Visita dinamitzada: Murs que comuniquen. Del romànic al facebook 
 

 
Aquesta visita introdueix l'art medieval a partir d'una 
mirada des de la contemporaneïtat. Ens referirem als 
mitjans amb els quals ens comuniquem avui per 
entendre la funció de les imatges pintades sobre 
diferents suports a les esglésies en l'època medieval. 
També reflexionarem sobre la manera com es 
jerarquitza la informació i la relació que això té amb el 
context social en el qual es dóna. La visita acaba amb 
una activitat en què alumnes i professors esdevenen 
protagonistes d'un retaule. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Comparar l'ús de la imatge en els mitjans de 
comunicació actuals amb el que se'n feia en l'edat 
mitjana. Distingir els missatges i la funció de les 
representacions religioses en l'època medieval  
Referits a procediments 

Analitzar les imatges i els contextos en els quals es mostren per entendre'n el 
paper transmissor de missatges. Contrastar el llenguatge visual i els seus codis 
simbòlics en diferents èpoques. Treure conclusions de la comparació entre el 
context social contemporani i la societat feudal de l'edat mitjana. Escenificar un 
moment quotidià per posar en pràctica els elements del llenguatge visual 
tractats durant la visita. Dialogar al voltant de les obres d'art.  
Referits a valors, actituds i normes 
Fer atenció a allò que ens és més proper per entendre els codis i la simbologia 
de les imatges en l'època medieval. Sensibilitzar-se envers la creació artística a 
través de l'experimentació. Respectar el patrimoni artístic i cultural. Col·laborar 
en el treball de grup.  
 

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre                 www.bcn.cat/educacio/pae 

 
Data d’inici i de finalització: Curs de formació a l’entorn de l’activitat dins del 
programa Tardor d’art al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Dies: 10, 17 i 24 de 
novembre i 1 de desembre 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO 
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 2h' 
Preu: 82 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de 

Catalunya 
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Visita taller: Pintors amb ofici: tècniques pictòriques de l'art medieval 
 

 

 
Ens acostarem al món medieval a partir de 
la pintura romànica i gòtica sobre taula. 
Contextualitzarem l'obra i explicarem tot allò 
que ens ajudi a situar-nos en el temps i la 
mentalitat de l'època. Tot observant els 
frontals romànics i més endavant alguns 
exemples de retaules gòtics, aprendrem a 
analitzar-ne composició i iconografia i a 
saber quina funció tenien aquests objectes 
en les esglésies i catedrals. Al taller ens 
acostarem a la figura del pintor en l'època 
del romànic i als canvis que aquest ofici 
experimenta en l'època del gòtic per tal de 
descobrir nosaltres mateixos com era el 
treball al taller i aprendre la tècnica de la 

pintura al tremp. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Analitzar l'organització del treball i de la societat de l'època i el paper social del 
pintor medieval. Comentar la funció de la pintura sobre taula en el romànic i en 
el gòtic. Explicar els procediments bàsics en el procés tècnic de la realització 
d'un frontal i d'un retaule.  
Referits a procediments 
Observar, descriure, analitzar i identificar els materials. Experimentar el treball 
del pintor en la pintura sobre taula. Debatre sobre les obres d'art.  
Referits a valors, actituds i normes 
Sensibilitzar-se envers la creació artística a través de l'experimentació. 
Respectar el patrimoni artístic i cultural. Col·laborar per fer un treball de grup 

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre        www.bcn.cat/educacio/pae 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’educació secundària obligatòria 
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 3h' 
Preu: 120 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 
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Visita taller: El cos en l'escultura: del realisme a l’abstracció 
 

 

 
Farem un recorregut per la història de 
l'escultura dels segles XIX i XX. Tot prenent 
com a fil conductor la representació de la 
figura humana, veurem l'evolució de l'ideal 
neoclàssic a l'abstracció de l'avantguarda. 
Descobrirem materials i tècniques, i 
aprendrem a observar i a analitzar els 
recursos plàstics que han generat els 
escultors en la recerca de la tercera 
dimensió. Al taller, reproduirem el procés 
creatiu de l'artista tot desenvolupant un petit 
projecte tridimensional amb el retrat 
simbòlic com a tema. 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Descriure i analitzar una obra d'art. Diferenciar entre figuració, realisme i 
abstracció. Interpretar una escultura a diferents nivells. Identificar l'estructura 
corporal i explicar com es pot representar.  
Referits a procediments 
Descriure i analitzar una escultura. Desenvolupar un petit projecte artístic 
tridimensional. Identificar i interpretar materials i procediments tècnics bàsics de 
l'escultura.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se envers els fenòmens estètics. Interessar-se per desenvolupar la 
creativitat i l'experimentació.  

 
Més informació a:  http://www.museunacional.cat/ca/aprendre www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO 
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 3h' 
Preu: 120 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Xavi Padrós 
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Visita comentada a les exposicions temporals del Museu Nacional 
d'Art de Catalunya 
 

 

 
Les exposicions temporals del museu ens 
donen l’oportunitat de posar en diàleg les 
obres de la col·lecció permanent amb les 
d’altres institucions o particulars, i ens 
permeten aprofundir en l’obra de certs 
autors o en les característiques de corrents 
artístics. Les visites comentades a les 
exposicions temporals són una oportunitat 
de descobrir aspectes de l’art català i 
universal. 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
Referits a procediments 
Analitzar una obra d'art. Observar directament obres d'art. Emprar vocabulari 
específic.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i 
cultural i gaudir-ne.  
 

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre       www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants)  
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h'30' 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 
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Visita  comentada: Una passejada pel romànic 
 

 

 
Durant el recorregut descobrirem com 
l'època del romànic és un moment de 
plasmació d'una nova societat: la societat 
feudal. Les seves expressions artístiques 
contenen tota la força del simbolisme que 
aquest context històric comportava. Els 
codis iconogràfics i els missatges ideològics 
(religiosos, i també polítics i socials) són 
clars i expressius, i molt definidors d'un 
context ben concret: l'alta edat mitjana 
 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Descriure l'art romànic com a reflex d'una societat. Identificar l'expressió 
plàstica del romànic. Assenyalar els temes iconogràfics més comuns del 
romànic com a reflex d'un estil de pensament.  
Referits a procediments  
Observar obres d'art directament. Analitzar una obra d'art: composició tècnica, 
iconografia, estil, etc. Analitzar una obra d'art com a document i emprar 
vocabulari específic. Diferenciar tècniques artístiques.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i 
cultural.  
 

 
 
Més informació a:  http://www.museunacional.cat/ca/aprendre              www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Primària (cicles mitjà i superior), educació secundària 
obligatòria (1r cicle i 2n cicle) i batxillerat (1r curs i 2n curs) 
Número d’alumnes: 25 alumnes primària (2 professors acompanyants) / 
30 alumnes d'ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h30' 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 
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Visita  comentada:  Art medieval 
 

 

 
El Museu Nacional d'Art de Catalunya conté 
una de les col·leccions més importants d'art 
medieval d'Europa. Durant el recorregut 
farem un viatge en el temps amb l'objectiu 
de descobrir les concepcions artístiques, les 
formes de vida i la mentalitat medievals. 
 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Analitzar les característiques de l'art medieval.  
Referits a procediments  
Observar, descriure, analitzar, comparar i generalitzar elements de l'obra d'art.  
Referits a valors, actituds i normes  
Respectar el patrimoni del present i del passat. Ser sensibles envers els 
fenòmens estètics. Mostrar obertura i curiositat intel·lectuals.  
 

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre                    www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: Primària (cicle superior), educació secundària obligatòria 
(1r cicle i 2n cicle) i batxillerat (1r curs i 2n curs) 
Número d’alumnes: 25 alumnes primària (2 professors acompanyants) / 
30 alumnes d'ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h30' 
Preu: 70 € per grup 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d'Art de Catalunya 
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Visita  comentada:  Itinerari selectivitat (art romànic, art gòtic, art 
modern) 
 

 
A través de les col·leccions 
permanents de romànic, gòtic i d'art 
dels segles XIX i XX, els estudiants 
que es preparen per a les proves 
d'accés a la universitat podran 
conèixer algunes de les obres que 
han estat seleccionades per a 
aquestes proves. Aquest itinerari es 
completa amb altres peces que 
donen una visió àmplia dels 
continguts, tot incidint en la 
contextualització del moment 
històric i en la història dels estils. 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis 
Identificar l'expressió plàstica de les obres seleccionades per a les proves de 
selectivitat. Contextualitzar les obres en el seu moment històric, social i de 
pensament.  
Referits a procediments 
Observar directament obres d'art. Analitzar una obra d'art: tècnica, iconografia, 
estil, etc. Interpretar una obra d'art com a document.  
Referits a valors, actituds i normes 
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i 
cultural.  
 

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre     www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n curs de batxillerat  
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: Itinerari complert (romànic, gòtic, modern) 2h 
Itinerari parcial (romànic/gòtic, modern) 1h 30' 
Preu: Itinerari complert 82 € per grup 
Itinerari parcial 70€ 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Visita  comentada: 1.000 anys d'art 
 

 

 
En aquest itinerari farem una 
aproximació al museu i a les 
seves col·leccions. Una 
passejada en el temps: de l'edat 
mitjana a l'actualitat, a partir 
d'una selecció d'obres mestres 
de totes les disciplines 
artístiques: pintura, escultura, 
objectes d'arts decoratives, 
fotografia i peces del Gabinet 
Numismàtic de Catalunya. Un 
primer tast que vol mostrar al 
visitant les possibilitats de gaudi 
d'aquest espai patrimonial 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a fets, conceptes i principis  
Identificar l'expressió plàstica de les obres seleccionades. Contextualitzar les 
obres en el seu moment històric, social i de pensament.  
Referits a procediments  
Observar directament obres d'art. Analitzar una obra d'art: tècnica, iconografia, 
estil, etc. Interpretar una obra d'art com a document.  
Referits a valors, actituds i normes  
Sensibilitzar-se pels fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i cultural 
 

 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre             www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n curs de batxillerat  
Número d’alumnes: 30 alumnes (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 2h  
Preu: 82 €. Itinerari parcial 70€ 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Visita  comentada:  a les exposicions temporals del MuseuNacional 
d'Art de Catalunya 
 

 

 
Les exposicions temporals del 
museu ens donen l’oportunitat 
de posar en diàleg les obres de 
la col·lecció permanent amb les 
d’altres institucions o particulars, 
i ens permeten aprofundir en 
l’obra de certs autors o en les 
característiques de corrents 
artístics. Les visites comentades 
a les exposicions temporals són 
una oportunitat de descobrir 
aspectes de l’art català i 
universal. 

 
Habilitats que desenvolupa: 
Referits a procediments 
Analitzar una obra d'art. Observar directament obres d'art. Emprar vocabulari 
específic.  
Referits a valors, actituds i normes 
Sensibilitzar-se envers els fenòmens artístics. Respectar el patrimoni artístic i 
cultural i gaudir-ne.  
 

 
 
Més informació a: http://www.museunacional.cat/ca/aprendre www.bcn.cat/educacio/pae 

 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 – juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’educació secundària obligatòria i batxillerat  
Número d’alumnes: 30 alumnes d'ESO i batxillerat (2 professors acompanyants) 
Horari: consulteu l’horari d’informació del museu  
Duració: 1h 30'  
Preu: 70 €. Itinerari parcial 70€ 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre de 2014 
Reserves: 93 622 03 75 
Contacte: grups@museunacional.cat  
 

 
© Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 

 

 



 

Visita guiada: Coneguem el Vapor 

 
 

 
 
Visita guiada pels espais originaris 
de l’antiga fàbrica tèxtil, el Vapor 
Aymerich, Amat i Jover.  
 
Inclou un recorregut per la fàbrica 
explicat en forma de conte per 
conèixer l’espai fabril on es produeix 
el procés industrial complet de la 
llana. L’exposició “La Fàbrica Tèxtil” 
recrea l’ambient d’una fàbrica de 
començament de segle XX: el 
moviment de la màquina de vapor, el 
brogit de les màquines de filar i dels 

telers i la vida quotidiana dels treballadors. 
 
També visitarem les carboneres, la xemeneia i la sala de la màquina de vapor 
“la burra”, els espais energètics originaris de la fàbrica.  
 
Habilitats que desenvolupa: descoberta de l’entorn: raonament i 
representació. 
 
 

Més informació: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/coneguem-el-vapor/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 3 a 5 anys  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h  
Preu: 42 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: El CERN, un laboratori de física de partícules 

 
 

 
 
Visita guiada a l’exposició temporal 
“Explorant els inicis de l’Univers” per 
conèixer l’LHC, el CERN i la física de 
partícules i plantejar-se preguntes 
com: Existeix l’antimatèria? Quines 
són les partícules més petites de la 
matèria? A quin lloc s’investiguen 
aquests fenòmens?  
 
La resposta la trobareu a l’exposició 
temporal “Explorant els inicis de 
l’Univers”, que pretén apropar la 
física de partícules i l’origen de 

l’Univers als diversos nivells educatius. Mostra els experiments de recerca del 
CERN com el Large Collider (LHC), l’accelerador de partícules més gran i 
potent del món. La recreació a mida real del túnel subterrani n’és un dels 
elements principals de l’exposició. NOVA REMODELACIÓ CURS 2014-2015. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-cern-un-laboratori-de-fisica-de-particules/   
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: El cos humà. Com sóc jo? 

 
 

 
 
Visita guiada a l’exposició permanent del 
Museu “EL COS HUMÀ. Com sóc jo”, una 
exposició interactiva que neix de la idea 
d’apropar la ciència als infants de manera 
lúdica i educativa. Concretament es 
tracten: el funcionament del cos humà; la 
salut i la higiene; i l’alimentació i la 
nutrició. 
 
Durant la visita es desenvoluparan jocs on 
els nens i les nenes podran posar a prova 

les experiències amb el cos humà.  
 
Visita conduïda amb diferents interactius i jocs participatius, on els nens i nenes 
intentaran trobar la resposta a les preguntes per conèixer millor el cos humà, 
com: som simètrics? Com arriben els aliments a les cèl·lules? Com s’ho fan els 
ossos per créixer? 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. Objectius: conèixer els elements del cos humà que ens permeten 
relacionar-nos amb el món que ens envolta: la simetria, la vista, el gust i l’oïda; 
conèixer els diversos sistemes i òrgans del nostre cos que ens mantenen vius. 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/com-soc-jo-el-cos-huma-/    
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial).    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: El procés tèxtil 

 
 

 
 
Visita guiada a l’exposició “La Fàbrica 
Tèxtil”, que recrea l’espai fabril on es 
produïa el procés industrial complet de la 
llana al Vapor Aymerich, Amat i Jover així 
com l’ambient d’una fàbrica de 
començament de segle XX: el moviment 
de la màquina de vapor, el brogit de les 
màquines de filar i dels telers i la vida 
quotidiana dels treballadors.  
 
Visita guiada per descobrir el procés tèxtil 

i la maquinària del procés de producció industrial llaner: la preparació de la 
llana per a filar, la filatura, el tissatge, els tints i els acabats, el magatzem i, 
finalment, les fibres tèxtils. El recorregut s’inicia a l’espai Muncunill on s’explica 
la gran maqueta de l’edifici el Vapor Aymerich, Amat i Jover.  
 
Al llarg del recorregut els alumnes podran veure en funcionament les principals 
màquines del procés de producció tèxtil llaner: una carda, una contínua de filar i 
un teler Jacquard, entre d’altres, una maquinària tèxtil excepcional i única a 
Catalunya tant per la seva qualitat tècnica com pel seu estat de conservació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació. 
Continguts: el procés productiu dels teixits de llana i les relacions laborals que 
se’n deriven en el moment de la industrialització. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-proces-textil/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris 
i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
 



 
 

123 

 

 

Visita guiada: El Tèxtil 

 
 

 
 
L’exposició permanent “La Fàbrica Tèxtil” 
recrea l’espai fabril on es produïa el 
procés industrial complet de la llana al 
Vapor Aymerich, Amat i Jover de 
Terrassa, així com l’ambient d’una fàbrica 
de començament de segle XX: el 
moviment de la màquina de vapor, el 
brogit de les màquines de filar i dels telers 
i la vida quotidiana dels treballadors.  
 
Visita guiada per descobrir el procés tèxtil 

i la maquinària del procés de producció industrial llaner: la preparació de la 
llana per a filar, la filatura, el tissatge, els tints i els acabats, el magatzem i, 
finalment, les fibres tèxtils. El recorregut s’inicia a l’espai Muncunill on s’explica 
la gran maqueta de l’edifici el Vapor Aymerich, Amat i Jover.  
 
Al llarg del recorregut els alumnes podran veure en funcionament les principals 
màquines del procés de producció tèxtil llaner: una carda, una contínua de filar i 
un teler Jacquard, entre d’altres, una maquinària tèxtil excepcional i única a 
Catalunya tant per la seva qualitat tècnica com pel seu estat de conservació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació. 
Continguts: el procés productiu dels teixits de llana i les relacions laborals que 
se’n deriven en el moment de la industrialització. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/fitxa/el-textil/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial)    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: El transport al llarg del temps 

 
 

 
 
Visita guiada per conèixer l’evolució i 
millora del transport des dels seus inicis 
fins a l’actualitat relacionada amb 
l’exposició “El Transport i motos Montesa”, 
una col·lecció de vehicles, motos i una 
maqueta ferroviària amb trens en 
miniatura que ens condueixen per la 
història dels transports.  
 
Els alumnes coneixeran la rèplica del 

primer avió que es va enlairar, un dels primers cotxes de vapor, cotxes que 
funcionen amb energies renovables, podran veure com eren les benzineres de 
principis de segle o la col·lecció de motos Montesa. Tot per entendre de prop el 
salt tecnològic que ha permès la millora dels mitjans de transport. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-transport-al-llarg-del-temps/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: El Vapor 

 

 
 
Visita guiada per conèixer i valorar el 
paper de l’antiga fàbrica com a lloc de 
treball, com a lloc de producció i com a 
espai arquitectònic. La visita guiada se 
centra, fonamentalment, en els quatre 
espais energètics de producció del vapor: 
carboneres, calderes, xemeneia i màquina 
de vapor.  
 
La visita s’inicia a l’espai Muncunill on 

s’explica la gran maqueta de l’edifici Vapor Aymerich, Amat i Jover, que compta 
amb 11.000 m2 de nau de producció, avui, totalment restaurada i convertida en 
espai expositiu del mNACTEC. Al voltant de la maqueta, els alumnes poden 
conèixer l’obra de l’important arquitecte modernista Lluís Muncunill.  
 
Aquesta visita forma part de l’exposició permanent “La Fàbrica Tèxtil” que 
recrea l’espai fabril on es produïa el procés industrial complet de la llana al 
Vapor Aymerich, Amat i Jover així com l’ambient d’una fàbrica de 
començament de segle XX: el moviment de la màquina de vapor, el brogit de 
les màquines de filar i dels telers i la vida quotidiana dels treballadors. Al llarg 
del recorregut els alumnes podran veure la nau de producció on es troba tot el 
procés industrial llaner. Per completar i veure en funcionament les principals 
màquines del procés de producció tèxtil llaner: una carda, una contínua de filar i 
un teler Jacquard, entre d’altres, s’ha de fer una altra visita guiada: El Tèxtil, on 
es veu una maquinària tèxtil excepcional i única a Catalunya tant per la seva 
qualitat tècnica com pel seu estat de conservació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació. 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/fitxa/el-vapor/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: El Vapor Aymerich, Amat i Jover 

 
 

 
 
Visita guiada a la part del vapor de 
l’exposició “La Fàbrica Tèxtil”. Aquesta 
mostra recrea l’espai fabril on es produïa 
el procés industrial complet de la llana al 
Vapor Aymerich, Amat i Jover així com 
l’ambient d’una fàbrica de començament 
de segle XX: el moviment de la màquina 
de vapor, el brogit de les màquines de filar 
i de teixir i la vida quotidiana dels 
treballadors.  
 

La visita guiada s’inicia als espais originaris de l’antiga fàbrica per treballar 
l'espai fabril com a mostra d'organització productiva de començaments de segle 
XX i com a exemple d'arquitectura industrial. La visita guiada se centra en els 
quatre espais de producció del vapor, els espais energètics originaris de la 
fàbrica i en la màquina de vapor. La visita guiada inclou la maqueta de l’edifici i 
un recorregut pels espais de generació d’energia: carboneres, calderes, 
xemeneia i màquina de vapor. A més es farà un incís davant de la paret que 
conserva el cablejat original d’electrificació de la fàbrica de l’any 1914. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-vapor-aymerich-amat-i-jover/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris 
i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
 



 
 

127 

 

 

Visita guiada: El vehicle solar Despertaferro 

 
 

 
 
Visita temàtica en dues parts: 
 
1. La Façana Fotovoltaica, situada a 
l’aire lliure a l’entrada del Museu, està 
constituïda per un sistema innovador que 
converteix l’energia de la radicació solar 
en energia elèctrica gràcies  a l’efecte 
fotovoltaic.  
 
2. El vehicle solar D espertaferro, situat 
a l’exposició permanent “El Transport”. És 

el primer vehicle solar dissenyat i construït a Catalunya per l’equip Mediterrani, 
format per un grup d’enginyers de la UPC i l’EUSS, com a projecte de final de 
carrera l’any 1998. Aquest vehicle suposa una nova experiència en l’aplicació 
de tecnologies fotovoltaiques d’alt rendiment i avança en l’ús de fonts d’energia 
renovables com alternativa en el sector de l’automoció. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-vehicle-solar-despertaferro-ii/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i cicle superior d'educació primària, 1r i 2n cicle 
d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Enérgeia 

 
 

 
 
Visita guiada a l’exposició permanent 
“Enérgeia”, una gran exposició sobre 
l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització, que permet comprendre 
la importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. 
 
L’exposició, que ocupa aproximadament 
uns 3.000 m² i s’estructura en 6 espais o 
àmbits expositius:  
 

1. Energies de sang; 2. Aigua i vent; 3. Vapor i carbó, 4. Gas i Petroli; 5. 
Electricitat; i     6. L’energia al Planeta. 
 
S’ofereixen tres tipus de visita guiada: 
1 hora: 1 o 2 àmbits, a escollir entre els àmbits 1, 2, 3 i 5 
1 hora i 30 minuts: els àmbits 1, 2, 3 i 5 
2 hores: 5 àmbits 1, 2, 3, 5 i 6 (tots menys Gas i Petroli) 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-vehicle-solar-despertaferro-ii/  
 
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària, 
ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h / 1h i 30 min / 2 h 
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne  (1 h) (gratuït per a Cicle Inicial) 
 63 € per grup + 2 € per alumne  (1 h 30 min) (gratuït per a Cicle Inicial) 
 84 € per grup + 2 € per alumne  (2 h) (gratuït per a Cicle Inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Energia al Planeta  (visita didàctica) 

 
 

 
 
Visita guiada a l’espai de l’Energia al 
Planeta de l’exposició “Enérgeia”, sobre 
l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització que permet comprendre la 
importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. 
 
A la visita es treballen els conceptes 
d’energia, què és i com es manifesta, així 
com les lleis de la termodinàmica, l’energia 
de les radiacions solars, les radiacions i el 

planeta terra, la vida a la terra i, finalment les relacions entre l’home i l’energia. 
Els alumnes treballaran els materials didàctics d’educació primària. L’espai 
disposa de fitxes didàctiques per oferir al professorat un material útil per 
treballar els diferents conceptes a l’aula. Us enviarem les fitxes per correu per 
preparar la visita.  
 
Per tal de preparar la visita, us farem arribar per correu les fitxes: Materials 
didàctics d’Educació Primària-2: L’energia al Planeta. 
 
L’activitat disposa de recursos al web www.mnactec.cat/ofertaeducativa  
disponibles amb contrasenya al contractar l’activitat. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/energia-al-planeta/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min  
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Entra a la Nanodimensió 

 
 

 
 
Visita guiada a Dimensió Nano, l’exposició 
interactiva temporal del mNACTEC. 
PRORROGADA FINS AL DESEMBRE 
DEL 2014. 
 
L’exposició mostra les possibilitats, 
oportunitats, dificultats i reptes que ofereix 
la nanotecnologia. Partint de l'experiència 
real d'un centre de recerca capdavanter, 

com és l'Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i de la mà dels seus 
investigadors i del seu equip de comunicació, l'exposició ofereix un recorregut 
des dels conceptes més bàsics de la nanociència fins a l'aplicació actual 
d'aquesta en la nanotecnologia i les seves possibles aplicacions en el futur.  
 
A més, planteja línies de debat sobre el riscos potencials i sobre els impactes 
socials. Un taller de desenvolupament aplicat buscarà la manera de millorar i 
potenciar el coneixement de la nanotecnologia. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació. 
 

 
 

Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/entra-a-la-nanodimensio/ 

  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r cicle ESO, 2n cicle ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Gas i petroli: l’energia dels fòssils (I) 

 
 

 
 
Visita guiada temàtica a l’espai Gas i 
Petroli de l’exposició “Enérgeia” sobre 
l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització, que permet comprendre la 
importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. 
 
En aquesta visita temàtica s’explica l’ús de 
les energies fòssils, des del gas ciutat, fins 
al petroli i el gas natural. Els combustibles 

fòssils tenen en comú que són substàncies formades a partir de restes de 
plantes, animals i microorganismes enterrats durant molt de temps.  
 
Durant la visita treballarem l’origen i formació dels recursos energètics d’origen 
fòssil, la seva extracció, l’aprofitament i les tecnologies derivades. També farem 
una reflexió de la seva relació amb el canvi climàtic, del futur i de les 
perspectives d’ús. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, interpretació i 
experimentació. 

 
 

Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/gas-i-petroli-lenergia-dels-fossils-i/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Gas i petroli: l’energia dels fòssils (II) 

 
 

 
 
Visita guiada a l’espai Gas i Petroli de 
l’exposició “Enérgeia”, sobre l’energia, 
motor imprescindible de la industrialització 
que permet comprendre la importància de 
la utilització de les fonts d’energia al llarg 
del temps. 
 
Visita temàtica on s’explica l’ús de les 
energies fòssils: carbó, petroli i gas natural. 
Els combustibles fòssils tenen en comú 

que són substàncies formades a partir de restes de plantes, animals  i 
microorganismes enterrats durant molt de temps.  
 
Durant la visita treballarem l’origen i formació dels recursos energètics d’origen 
fòssil, la seva extracció, l’aprofitament, les tecnologies derivades. Veurem les 
aplicacions que han revolucionat la societat, com funcionen les maquetes dels 
motors de combustió interna. També farem una reflexió de la seva relació amb 
el canvi climàtic, del futur i de les perspectives d’ús. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, interpretació i 
experimentació. 
 
 
 

Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/gas-i-petroli-lenergia-dels-fossils-ii/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r cicle ESO, 2n cicle ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 63 € grup + 2 € per alumne   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Invents de la història 

 
 

 
 
Visita guiada a l’exposició “Homo Faber”  
que mostra l’evolució de la ciència i de la 
tècnica des de la primera gran revolució 
neolítica i fins als inicis de la 
industrialització i emfatitza especialment el 
context català, passant pels romans, l’edat 
mitjana, la revolució científica i els segle de 
les llums.  
 
Durant la visita es realitza un recorregut 

per la història de l'home que fabrica, des de la prehistòria fins a la 
industrialització, per identificar els moments clau de la història pel que fa als 
invents i avenços tecnològics més rellevants així com la seva implicació social. 
Ampliació de la visita guiada explicant alguns dels invents més rellevants. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, canvis i continuïtats en el 
temps. 
 
 

Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/invents-de-la-historia/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a Cicle Inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’aigua com a font d’energia al llarg del temps 

 
 

 
 
Visita guiada temàtica a l’espai de Aigua i 
Vent de l’exposició “Enérgeia”, sobre 
l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització que permet comprendre la 
importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. 
 
Visita temàtica a l’àmbit de l’aigua i el vent 
per treballar el valor de l'aigua com a font 
energètica al llarg del temps i relacionar les 

diverses aplicacions tècniques que del seu ús se'n deriven. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
 

Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/laigua-com-a-font-denergia-al-llarg-del-temps/   

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r cicle i 2n cicle d’ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’electricitat 

 
 

 
 
Visita temàtica a la Façana Fotovoltaica del 
mNACTEC que es combina amb un 
recorregut per l'àmbit de l'Electricitat de 
l'exposició permanent Enérgeia.  
 
La Façana Fotovoltaica, situada a l’aire 
lliure a l’entrada del Museu, està 
constituïda per un sistema innovador que 
converteix l’energia de la radicació solar en 
energia elèctrica gràcies a l’efecte 

fotovoltaic.  
 
Els alumnes podran conèixer diferents fonts de generació d'electricitat i veure 
les diferents experiències d'alta tensió en les demostracions a la Gàbia de 
Faraday. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació; 
matèria i energia. 

Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lelectricitat/    

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària, 1r i 2n cicle 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’energia al Planeta 

 
 

 
 
Visita guiada temàtica a l’espai de l’Energia 
al Planeta de l’exposició “Enérgeia”, àmbit 
sobre l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització que permet comprendre la 
importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. 
 
Visita temàtica per a conèixer la formació de 
l’univers; què és l’energia i les diverses 
formes i maneres de percebre-la. L’energia 

que ve del Sol: les radiacions electromagnètiques i els seus efectes sobre la 
Terra. Analitzar la vida al planeta i la utilització que fa l’home de l’energia. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lenergia-al-planeta-i/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n 
cicle d’ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’energia de l’aigua 

 
 

 
 

 
 
Visita didàctica a l’espai de Aigua i Vent de 
l’exposició “Enérgeia”, sobre l’energia, motor 
imprescindible de la industrialització que 
permet comprendre la importància de la 
utilització de les fonts d’energia al llarg del 
temps. 
 
Visita temàtica per a conèixer i valorar 
l'energia de l'aigua en moviment com una de 
les fonts energètiques més importants a 

Catalunya i la seva incidència social. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lenergia-de-laigua/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita didàctica: L’energia en la vida quotidiana  

 

 
 

 
 
Visita didàctica a l’exposició “Enérgeia”, 
sobre l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització que permet comprendre la 
importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. L’exposició, que 
ocupa uns 3.000 m², s’estructura en 6 espais 
expositius: 1. Energies de sang; 2. Aigua i 
vent; 3. Vapor i carbó, 4. Gas i Petroli; 5. 
Electricitat; i 6. L’energia al Planeta. 
 

Es visitaran punts concrets de l'exposició: la pastera, el molí fariner o la botiga 
de l’electricitat, on es treballaran les diferents fonts d'energia, l'aplicació i el seu 
funcionament. El monitor conduirà la visita fent el paper d'educador, iniciant els 
nens/nenes a l'observació, la relació i interpretació dels objectes, ginys o 
maquetes de l'exposició. Els alumnes hauran d'emplenar unes fitxes. Es 
treballaran els materials didàctics d’educació primària.  
 
L’activitat disposa de recursos que es poden descarregar amb contrasenya al 
contractar l’activitat a www.mnactec.cat/ofertaeducativa  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lenergia-en-la-vida-quotidiana/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’energia i la vida quotidiana 

 

 
 

 
 
Visita guiada a l’exposició permanent 
“Enérgeia”, sobre l’energia, motor 
imprescindible de la industrialització que 
permet comprendre la importància de la 
utilització de les fonts d’energia al llarg del 
temps. L’exposició, que ocupa uns 3.000 m², 
s’estructura en 6 espais expositius: 1. 
Energies de sang; 2. Aigua i vent; 3. Vapor i 
carbó, 4. Gas i Petroli; 5. Electricitat; i 6. 
L’energia al Planeta. 

 
Visita temàtica per a conèixer la utilització de l'energia en les activitats diàries i 
com ha variat la font d’energia al llarg del temps.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
 

  
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lenergia-i-la-vida-quotidiana/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’energia solar 

 
 

 

 
 
Visita temàtica a la Façana Fotovoltaica que 
es combina amb un recorregut per l'àmbit de 
l'exposició L'Energia al Planeta, de l'exposició 
permanent “Enérgeia”. Els alumnes podran 
conèixer les diferents transformacions de 
l'energia, així com l'energia que ens arriba 
del Sol. 
 
La Façana Fotovoltaica està constituïda per 
un sistema innovador que converteix 

l’energia de la radicació solar en energia elèctrica gràcies a l’efecte fotovoltaic. 
L’electricitat produïda, que és renovable i no comporta cap mena de 
contaminació, es posa a disposició dels usuaris mitjançant una connexió a la 
xarxa elèctrica. La innovació es troba en la utilització de cèl·lules fotovoltaiques 
de colors instal·lada a la façana exterior s’integra al paisatge urbà i obre un 
món de possibilitats per a l’arquitectura urbana i per a la implantació de noves 
tecnologies energètiques. 
 
A més, a l’espai L’Energia al Planeta de l’exposició “Enérgeia” els alumnes 
podran descobrir què són les radiacions electromagnètiques i els seus efectes 
sobre la Terra.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
  

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lenergia-solar-ii/  
 
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n cicle 
d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita autoguiada amb iPad: Energia i Sostenibilitat 

 

 
 
NOVETAT! Visita La nova visita autoguiada 
amb iPad “Energia i Sostenibilitat” presenta la 
particularitat de realitzar-se íntegrament en 
format digital, ja que tots els materials de 
treball estan disponibles al web: 
www.labonavida.cat   
 
En aquest web proposem als centres 
d’ensenyament una visita autoguiada al 
mNACTEC que inclou activitats i materials 

per treballar a l’aula abans i després de la seva realització. La visita planteja un 
recorregut transversal a cinc exposicions del mNACTEC: Enérgeia, Tot és 
Química, Gas i Petroli, El Transport i motos Montesa i La terrassa del Sol. 
Aquests elements serviran per aprofundir i treballar amb exemples pràctics els 
cinc primers punts de La Bona Vida: Mulla’t, Crema’t, Menja, Mou-te i Adapta’t.  
 
Cadascuna de les cinc etapes s’estructura de: 1) context; 2) descripció d’una 
peça del museu; 3) exemple pràctic amb un dels experiments presencials; 4) 
preguntes als estudiants sobre els conceptes treballats i, puntualment, 5) 
audiovisual.  
 
Els centres educatius que ho desitgin podran sol·licitar al mNACTEC un 
dispositiu iPad que els servirà d’autoguia durant l’estada al museu o portar un 
dispositiu propi.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/fitxa/visita-autoguiada-amb-ipad-energia-i-
sostenibilitat/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària, 1r i 2n cicle d’ESO, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració:  de 30 a 60 min (al museu) 
Preu: Activitat gratuïta + 2 € per alumne (entrada al museu) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’enigma de l’ordinador 

 

 
 
Visita guiada a l'exposició "L’enigma de 
l’ordinador" repassa, en més de 1.500 m², la 
història de l’ordinador, des de la gènesi fins a 
l'eclosió tecnològica actual, a través d'un 
recorregut visual amb una completa mostra 
de gairebé 150 instruments matemàtics i 
aparells, els més emblemàtics d’una 
col·lecció de més de 400 ordinadors i 200 
microprocessadors, la més important 
d’Europa.  

 
A més de desvetllar una part transcendental i molt poc coneguda de la nostra 
història, amb aquesta exposició es vol demostrar com l’enginy individual, lligat a 
les successives necessitats i contingències de les diferents èpoques, ha fet 
possible que avui en dia parlem de la societat de la informació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lenigma-de-lordinador/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària, 1r i 2n cicle d’ESO, 
batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració:  de 30 a 60 min (al museu) 
Preu: Activitat gratuïta + 2 € per alumne (entrada al museu) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: L’Homo Faber 

 

 
 
Visita guiada per mostrar l’evolució de la 
ciència i de la tècnica, des de la primera gran 
revolució tecnològica de la humanitat, la 
revolució neolítica, fins als inicis de la 
industrialització, emfatitzant especialment el 
context català, passant pels romans, l’edat 
mitjana, la revolució científica i el segle de les 
llums. 
 
L’aforament a l’exposició és limitat i es 

reserva exclusivament als grups concertats. Els grups sense monitor hi podran 
accedir quan no hi hagi cap grup concertat.  
 

Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lhomo-faber/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: La Fàbrica Tèxtil 

 

 
 
Visita guiada a l’exposició “La Fàbrica Tèxtil”, 
que recrea l’espai fabril on es produïa el 
procés industrial complet de la llana al Vapor 
Aymerich, Amat i Jover així com l’ambient 
d’una fàbrica de començament de segle XX: 
el moviment de la màquina de vapor, el brogit 
de les màquines de filar i dels telers i la vida 
quotidiana dels treballadors.  
 
La visita comença a l’espai Muncunill, 

important arquitecte modernista, i es visitaran els 12 àmbits de l’exposició 
permanent: 1. Les carboneres; 2. Les calderes; 3. La xemeneia; 4. La màquina 
de vapor; 5. Els industrials i els obrers; 6. Preparem la llana per a filar; 7. Filem 
la llana per teixir; 8. Teixim la llana; 9. Els tints i els acabats; 10. El magatzem; 
11. El canvi tecnològic; 12. Les fibres. 
 
NOVETAT! Visita guiada també en idiomes:  anglès i francès. 
 
Al llarg del recorregut els alumnes podran veure en funcionament les principals 
màquines del procés de producció tèxtil llaner: una carda, una contínua de filar i 
un teler Jacquard, entre d’altres, una maquinària tèxtil excepcional i única a 
Catalunya tant per la seva qualitat tècnica com pel seu estat de conservació. 
 

Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-fabrica-textil-ii/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n 
cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a Cicle Inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: La Façana Fotovoltaica i Ecopunts 

 

 
 
Visita temàtica en dues parts: 
 
1. La Façana Fotovoltaica, situada a l’aire 
lliure a l’entrada del Museu, està constituïda 
per un sistema innovador que converteix 
l’energia de la radicació solar en energia 
elèctrica gràcies a l’efecte fotovoltaic. 
L’electricitat produïda, que és renovable i no 
comporta cap mena de contaminació, es 
posa a disposició dels usuaris mitjançant una 

connexió a la xarxa elèctrica. La innovació es troba en la utilització de cèl·lules 
fotovoltaiques de colors instal·lada a la façana exterior s’integra al paisatge 
urbà i obre un món de possibilitats per a l’arquitectura urbana i per a la 
implantació de noves tecnologies energètiques. 
 
2. “Ecopunts”. S’explicaran què són els ecopunts de sostenibilitat i podreu 
visitar-los lliurement, fent una mirada transversal per diversos objectes de les 
exposicions, a través d’un iPad que deixarà el mNACTEC al professor/a. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-facana-fotovoltaica-i-ecopunts/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris 
i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 30 min 
Preu: 21 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Les matemàtiques i la vida 

 

 
 
Visita guiada a l’exposició temporal  “Les 
matemàtiques i la vida” que romandrà 
exposada solament durant el curs 2014-
2015. 
 
L’exposició mostra la presència de les 
matemàtiques a la nostra realitat quotidiana. 
Els alumnes aprendran a reconèixer les 
aplicacions de les matemàtiques en diferents 
àmbits: a casa, al carrer, a la natura, a la 

música, als jocs... 
 
Mirarem el món amb ulls matemàtics, des de les rajoles del carrer fins al 
supermercat, tot passant per codificacions de missatges secrets!  
 
S'ha incorporat jocs matemàtics durant el recorregut de l’exposició.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/les-matematiques-i-la-vida/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n cicle 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h  
Preu: 42 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Tot és química 

 

 
 
Visita guiada, adequada a tots els nivells, que 
mostra la diversitat i versatilitat de 
comportament dels elements químics.  
 
Després, dins la pròpia essència de la 
química, s’explica que els elements i els 
compostos químics són la base dels 
productes que s’obtenen en la indústria.  
 
Finalment, es dedica un espai a la contribució 

positiva de la química en els diferents àmbits de la vida: la salut, el lleure, les 
comunicacions, l’art, l’esport, la llar, etc.  
 
L’aforament a l’exposició es limitat i es reserva l’accés als grups concertats. Els 
grups sense monitor hi poden accedir quan ni hi hagi cap grup concertat. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/tot-es-quimica-ii/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n cicle 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 42 € grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita didàctica: Una història dels invents  

 

 
 
Visita didàctica que segueix un recorregut 
amb monitor per l’exposició  “Homo Faber”, 
que mostra l’evolució de la ciència i de la 
tècnica des de la primera gran revolució 
neolítica i fins als inicis de la industrialització.  
 
L’exposició emfatitza especialment el context 
català, passant pels romans, l’edat mitjana, la 
revolució científica i els segle de les llums. 
 

Per fer-ho ens servirem d’unes fitxes didàctiques que es lliuraran gratuïtament 
al professorat. Per tal de preparar la visita, us farem arribar prèviament per 
correu les fitxes: Materials didàctics d’Educació primària-3: Una història dels 
invents. 
 
L’activitat disposa de recursos que es poden descarregar amb contrasenya al 
contractar l’activitat a www.mnactec.cat/ofertaeducativa 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/una-historia-dels-invents/   
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 63 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
 



 
 

149 

 

 

Visita teatralitzada: Descobrir els invents! 

 

 
 
Gimcana teatralitzada a l’exposició “Homo 
Faber”, que mostra l’evolució de la ciència i 
de la tècnica des de la primera gran revolució 
neolítica i fins als inicis de la industrialització. 
L’exposició emfatitza especialment el context 
català, passant pels romans, l’edat mitjana, la 
revolució científica i els segle de les llums.  
 
Mitjançant un joc participatiu i amb l’ajuda de 
personatges rellevants de la història de la 

ciència, l’alumnat podrà descobrir els invents més importants dels nostres dies. 
A partir d’unes capses amb objectes, els nens i les nenes hauran de trobar-los 
dins l’exposició i conèixer el descobriment de les seves aportacions científiques 
al llarg de la història. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/descobrir-els-invents/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 155 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial).    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat 
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Visita teatralitzada: Els obrers fan història! 

 

 
 
Visita teatralitzada en la qual el grup visita 
primer la part energètica de la fàbrica i 
després fan un salt en la història.  
 
Amb l’ajuda de personatges teatrals com una 
obrera, un obrer, l’amo de la fàbrica, un 
comercial, els joves a més de veure els 
aspectes tecnològics del procés productiu de 
la llana, s’endinsen en la vida quotidiana dels 
obrers de començament del segle passat a 

Catalunya.  
 
Durant el recorregut per l’exposició veuran com funcionen les màquines i quins 
eren els aspectes més rellevants de la societat en aquell moment de la història. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/els-obrers-fan-historia/  
 
 
  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 155 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita teatralitzada: Gràcies al Sol! 

 

 
 
Taller teatralitzat, a l’aire lliure, a l’exposició 
“La terrassa del Sol”, un espai interactiu que, 
situat a la terrassa del Museu, que explica 
l’energia solar. Està destinat a conèixer què 
és el Sol i les múltiples maneres que tenim 
d’aprofitar la gran quantitat d’energia que ens 
envia cada dia. Els objectes experimentals 
instal·lats a la terrassa del Sol ens expliquen 
fenòmens relacionats amb l’horari solar, 
l’orientació i altres factors producte de 

l’energia solar. L’objecte estrella de “La terrassa del Sol” és el gran reflector 
solar Scheffler, que permet cuinar per a moltes persones. 
 
En el cas del taller, mitjançant dos personatges teatrals: el TOT (negre) i el 
RES (blanc), i la presència del Sol, els nens i les nenes descobreixen tots els 
colors i les seves propietats fins a crear l’arc de Sant Martí.  
 
*En cas de pluja es prepararà una alternativa. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/gracies-al-sol/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 155 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita teatralitzada: La vida com a motor! 

 

 
 
Visita teatralitzada a mode de taller en la qual 
els alumnes, mitjançant un joc interactiu 
conduït per un personatge teatral, 
experimentaran els processos de producció 
dels combustibles fòssils.  
 
El personatge, l’exploradora Florence, rep 
una carta molt intrigant del Dr. Obi Kenobi, 
que li demana ajuda per a descobrir nous 
tipus d’energia.  

 
A partir d’un recorregut per l’exposició i amb l’ajuda del teatre i de petites 
demostracions interactives, els alumnes podran descobrir els diferents tipus 
d’energia.  
 
L’activitat es desenvolupa a l’espai “Gas i petroli: l’energia dels fòssils” de 
l’exposició “Enérgeia” que tracta sobre l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització, i permet comprendre la importància de la utilització de les fonts 
d’energia al llarg del temps. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-vida-com-a-motor/     
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 155 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita teatralitzada: Un passeig per la fàbrica! 

 

 
 
El grup fa un recorregut pels espais 
energètics originaris de la fàbrica i tot seguit 
entra en un joc teatralitzat on els alumnes es 
transformen en obrers i obreres en el seu 
primer dia de feina en una fàbrica de principis 
de segle XX. La visita està conduïda per 
personatges teatrals: l’amo, un obrer, una 
obrera....  
 
Els alumnes aprenen aspectes tècnics del 

procés de la llana i descobreixen com vivien els obrers a començament de 
segle XX, tot posant-se en la pell d'un nen o nena d'aquella època, essent els 
protagonistes de la història que es narra. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/un-passeig-per-la-fabrica/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 155 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a Cicle Inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita: Àrea d’Interpretació del mNACTEC 

 

 
 
Espai anomenat anomenat “Punt de trobada” 
 
Visita lliure per l’exposició destinada 
principalment a grups de secundària, 
batxillerat i especialistes en museologia i 
patrimoni industrial.  
 
La visita dóna a conèixer la transformació 
dels objectes tecnològics i industrials fins a 
esdevenir patrimonials, les actuacions de 

patrimoni industrial que ha portat a terme el mNACTEC, la creació del Museu i 
del Sistema Territorial del mNACTEC.  
 
En aquesta àrea lúdica i de descans, els alumnes podran fer un vol virtual per 
Catalunya i el Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya i és un complement d’una altra visita o taller que hagin concertat.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i compartir 
dinàmiques. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/rea-dinterpretacio-del-mnactec/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle ESO, batxillerat i especialistes en patrimoni 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 2 € per alumne (entrada al museu) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita: Itinerari pel patrimoni industrial de Terrassa 

 

 
 
Espai guiat pel patrimoni industrial de la 
ciutat que inclou primerament una visita 
guiada a l'exposició permanent “La Fàbrica 
Tèxtil” i seguidament es realitza un recorregut 
a peu pels diferents edificis i carrers de la 
ciutat relacionats amb el procés 
d'industrialització de Terrassa.  
 
Amb aquest itinerari coneixerem una de les 
ciutats industrials més emblemàtiques de 

Catalunya.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, interpretació i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/itinerari-pel-patrimoni-industrial-de-terrassa/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris 
i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 3 h  
Preu: 126 € per grup + 2 € per alumne   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Com es fabrica un teixit 

 

 
 
En aquest taller es tracten aspectes 
relacionats amb la formació de fil a partir de 
fibres, tant vegetals com animals. Es parla de 
l’origen de les fibres així com de les seves 
propietats.  
 
A continuació, mitjançant una visita a 
l’exposició “La Fàbrica Tèxtil”, es dóna a 
conèixer el funcionament de les màquines 
més importants d’entre les exposades. 
Paral·lelament, mitjançant la visita, es podrà 

reflexionar sobre les condicions de vida dels treballadors que les feien servir.  
 
A més, introduirem els nens/nenes en el món tèxtil mitjançant la manipulació 
directa de fibres (torsionar i estirar per aconseguir el fil). Ensenyarem que és 
l’ordit i la trama gràcies a uns petits telers i podrem obtenir el teixit. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i d’experimentació. 
Objectius: reconèixer diferents fibres i identificar-ne les propietats; conèixer què 
és un fil i com es forma un teixit; observar les màquines tèxtils exposades i el 
seu funcionament. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/com-es-fabrica-un-teixit/   

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris 
i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 3 h  
Preu: 126 € per grup + 2 € per alumne   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Descobrim els transports 

 

 
 
En relacionat amb l’exposició “El Transport i 
motos Montesa”, una col·lecció de vehicles, 
motos i una maqueta ferroviària amb trens en 
miniatura que ens condueixen per la història 
dels transports. L’activitat es desenvolupa a 
l’espai interactiu “El taller del transport”, per a 
nens de 3 a 7 anys. 
 
A través de jocs de simulació, els més petits 
treballaran els conceptes de lateralitat i 
d’orientació en l’espai, les normes bàsiques 

de circulació i els mitjans de transport. A més, com a complement del taller, 
s’observarà la Maqueta Ferroviària i algun vehicle de l’exposició El Transport. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, experimentació; 
raonament i representació. 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/descobrim-els-transports/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 3 a 5 anys i cicle inicial d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 78 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: El carilló 

 

 
 
El carilló és un instrument de música 
compost per campanes de bronze 
convenientment afinades i percutides 
mitjançant un teclat característic. El carilló del 
mNACTEC, que consta de 13 campanes de 
bronze afinades en escala cromàtica i amb 
un pes de 1.376 kg, és el que va funcionar a 
la Torre del Rellotge del pati dels tarongers 
del Palau de la Generalitat de 1927 a 1976. 
 

El carilló és al mNACTEC des de l’any 1993 i està situat a la part superior de 
l’entrada del museu. El taller es realitza on es troba situat el carilló; en aquest 
lloc s’explica la seva història i es fa una demostració en la que es podran 
escoltar els sons de les seves campanes. La manipulació de diverses 
campanes de petit format permet entendre als més petits el funcionament del 
gran carilló. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, experimentació; joc i 
moviment. 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-carillo/  
 
  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 3 a 5 anys i cicle inicial d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h 
Duració: 1 h  
Preu: 52 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Electricitat, magnetisme i els seus efectes 

 

 
 
Els nois i noies experimentaran amb 
l'electricitat i el magnetisme per a descobrir-
ne les propietats i conèixer millor els efectes 
del corrent elèctric i la relació entre 
l'electricitat i el magnetisme.  
 
En aquest taller s’explica el funcionament de 
diversos aparells que generen, transmeten o 
transformen el corrent elèctric gràcies a les 
seves propietats. Paral·lelament es fa una 

reflexió respecte els aspectes que cal tenir en compte per treballar amb 
seguretat els aparells que funcionen amb corrents elèctriques. 
 
Treballaran amb electrostàtica, experiment d'Oersted, construiran piles i 
finalment, visitaran la Gàbia de Faraday amb demostracions d'alta tensió. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/electricitat-magnetisme-i-els-seus-efectes/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h 
Duració: 2 h 
Preu: 100 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Es poden detectar les partícules subatòmiques? 

 

 
 
Taller de detecció de muons amb cambres de 
boira.  
 
Primerament es visita l'exposició "L’LHC: 
Explorant els orígens de l'Univers” que 
s’acaba de remodelar per aquest curs 2014-
2015 i, després es farà una introducció de la 
constitució atòmica i de les línies 
d’investigació actual. 
 

Seguidament, s'inicia el taller. A la primera part es farà una introducció de la 
constitució atòmica i de les línies d’investigació actual i, posteriorment, es faran 
les deteccions de muons. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/es-poden-detectar-les-particules-
subatomiques/ 
 
 
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 2n cicle ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
  
 



 
 

161 

 

 

Taller: Generació i magnituds elèctriques 

 

 
 
Taller en el qual els nois i les noies 
treballaran les diferents formes de generació 
de l'electricitat. Les magnituds elèctriques, 
les relacions entre elles i com s’utilitzen els 
aparells de mesura. També experimentaran 
amb diferents efectes de l'electricitat i i 
propietats com la resistència elèctrica dels 
materials. A més, es mostra el comportament 
del corrent elèctric d’alta freqüència.  
 

Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/generacio-i-magnituds-electriques/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 2 h 
Preu: 100 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Homo Faber: de la pedra a la màquina de vapor 

 

 
 
Taller basat en l'observació de l'exposició 
permanent "Homo Faber" per tal d'extreure 
les dades i informacions necessàries per 
copsar com ha evolucionat la ciència i la 
tècnica en determinats camps de la història, 
des del neolític fins a la revolució industrial, 
així com la seva aplicació a la vida quotidiana 
d'aquests moments de la història i la seva 
relació amb la nostra qualitat de vida.  
 

Els alumnes hauran d'entendre i treballar el paper de les diferents cultures al 
llarg de la història en l'evolució de les tecnologies, a través d'un muntatge 
d'esquemes tecnològics per conèixer diferents cultures, les matèries primeres i 
les diferents fonts d'energia. S'establirà una dinàmica de conceptes a través 
d'un diàleg obert entre els alumnes. Es treballaran els continguts: obtenir 
aliments, vestir-se, transportar i viatjar, obtenir energia i transmetre el saber.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i interpretació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/homo-faber-de-la-pedra-a-la-maquina-de-
vapor/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Homo Faber: el saber aplicat 

 

 
 
Taller basat en l'observació de l'exposició 
"Homo Faber" per tal d'extreure les dades i 
informacions necessàries per copsar com ha 
evolucionat la ciència i la tècnica en 
determinats camps de la història, des del 
neolític fins a la revolució industrial, així com 
la seva aplicació a la vida quotidiana 
d'aquests moments de la història i la seva 
relació amb la nostra qualitat de vida.  
 

Els alumnes hauran d'entendre i treballar el paper de les diferents cultures al 
llarg de la història en l'evolució de les tecnologies, a través d'un muntatge 
d'esquemes tecnològics per conèixer diferents cultures, les matèries primeres i 
les diferents fonts d'energia. S'establirà una dinàmica de conceptes a través 
d'un diàleg obert entre els alumnes. El taller desglossa informacions per a que 
els alumnes posin ordre en el temps, materials, funcions, per comparar 
diversos utensilis. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, interpretació i 
experimentació. 
 
 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/homo-faber-el-saber-aplicat-/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r cicle ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne   
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Investiga com treballaven els obrers i les obreres del tèxtil 

 

 
 
Taller que consisteix en identificar i analitzar 
diferents tipus de fonts històriques, incidint 
especialment en les fonts escrites, per 
interpretar les condicions de treball al món 
tèxtil, i contrastar amb les fonts orals 
enregistrades dels antics treballadors i 
treballadores del Vapor Aymerich, Amat i 
Jover.  
 
En acabar, es visitarà l'exposició “La Fàbrica 

Tèxtil”, que recrea l’espai fabril on es produïa el procés industrial complet de la 
llana al Vapor Aymerich, Amat i Jover així com l’ambient d’una fàbrica de 
començament de segle XX: el moviment de la màquina de vapor, el brogit de 
les màquines de filar i dels telers i la vida quotidiana dels treballadors.  
 
Al llarg del recorregut els alumnes podran veure en funcionament les principals 
màquines del procés de producció tèxtil llaner: una carda, una contínua de filar i 
un teler Jacquard, entre d’altres, una maquinària tèxtil excepcional i única a 
Catalunya tant per la seva qualitat tècnica com pel seu estat de conservació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament, 
experimentació; canvis i continuïtats en el temps. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/investiga-com-treballaven-els-obrers-i-les-
obreres-del-textil-i/    
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària i 1r i 2n cicle d’ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 2 h  
Preu: 100 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: La màgia dels superconductors que leviten 

 

 
 
Taller en el qual els alumnes coneixeran que 
són els superconductors i de quina manera 
es comporta la matèria quan aquesta està 
molt i molt freda.  
 
Aquest és un taller que deixa sorpresos els 
assistents; dóna a conèixer quines són les 
línies del camp magnètic dels diferents 
imants, com s'aconsegueix una levitació 
estable amb imants i com reaccionen les 

substàncies davant un camp magnètic. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i interpretació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-magia-dels-superconductors-que-leviten/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 2n cicle ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h 
Duració: 1 h 
Preu: 52 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: La terrassa del Sol (I) 

 

 
 
Taller a l’aire lliure, a l’exposició “La terrassa 
del Sol”, un espai interactiu que està situat a 
la terrassa del Museu i que ens explica 
l’energia solar. Està destinat a conèixer què 
és el Sol i les múltiples maneres que tenim 
d’aprofitar la gran quantitat d’energia que ens 
envia cada dia.  
 
Els objectes experimentals instal·lats a la 
terrassa del Sol ens expliquen fenòmens 

relacionats amb l’horari solar, l’orientació i altres factors producte de l’energia 
solar. L’objecte estrella de La terrassa del Sol és el gran reflector solar 
Scheffler, que permet cuinar per a moltes persones. 
 
En aquest taller, els alumnes treballaran diferents aspectes relacionats amb el 
Sol: mesures de temps i de l’estació, conèixer alguns dels aparells 
meteorològics i observar taques solars (si el temps ho permet). També 
coneixeran diferents maneres d’aprofitar l’energia del Sol: per cuinar, per 
escalfar aigua, per a moure motors o per a obtenir energia elèctrica. 
 
Activitat que disposa de recursos educatius que es descarreguen amb 
contrasenya al contractar l’activitat a www.mnactec.cat/ofertaeducativa  
 
* Aquesta activitat està sotmesa a variacions meteorològiques i en cas de pluja 
es farà una activitat alternativa a la sala Diesel.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-terrassa-del-sol-i/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: La terrassa del Sol (II) 

  

 
 
Taller a l’aire lliure, a l’exposició “La terrassa 
del Sol”, un espai interactiu que està situat a 
la terrassa del Museu i que ens explica 
l’energia solar. Està destinat a conèixer què 
és el Sol i les múltiples maneres que tenim 
d’aprofitar la gran quantitat d’energia que ens 
envia cada dia.  
 
Els objectes experimentals instal·lats a la 
terrassa del Sol ens expliquen fenòmens 

relacionats amb l’horari solar, l’orientació i altres factors producte de l’energia 
solar. L’objecte estrella de La terrassa del Sol és el gran reflector solar 
Scheffler, que permet cuinar per a moltes persones. 
 
Els alumnes coneixeran les diverses aplicacions de l’energia solar des de les 
més antigues a les més modernes. Realitzaran les experiències que els 
permetrà mesurar la insolació solar, conèixer el rellotge i el calendari, observar 
la difracció de la llum, les taques solars (si el temps ho permet), accionar un 
motor Stirling i conèixer les noves aplicacions de l’energia solar. Els alumnes 
reflexionaran sobre l’ús de les diferents energies i la sostenibilitat i faran 
demostracions amb altres elements solars. 
 
* Aquesta activitat està sotmesa a variacions meteorològiques i en cas de pluja 
es farà una activitat alternativa a la sala Diesel.  
 
Recursos amb contrasenya contractant l’activitat a 
www.mnactec.cat/ofertaeducativa  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-terrassa-del-sol-ii/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Projecte Electricitat 

 
Taller de treball cooperatiu per descobrir les 
propietats elèctriques i magnètiques de 
diferents materials. Es treballen els 
conceptes d'electricitat i magnetisme a través 
d'experiències i materials propers als 
alumnes i es podran posar en pràctica 
conceptes relacionats amb la física i la 
química.  
 
En primer lloc es visitarà l’àmbit de 

l’electricitat de l’exposició permanent “Enérgeia”, que tracta sobre l’energia i 
permet comprendre la importància de la utilització de les fonts d’energia al llarg 
del temps. A continuació, en format taller, es realitzaran jocs  i experiències al 
voltant de dues característiques invisibles: la càrrega elèctrica i el magnetisme. 
Mitjançant activitats participatives es jugarà amb la generació i transmissió de 
corrent elèctric, les propietats dels elements imantats i, fins i tot, es farà levitar 
un got de plàstic. 
 
L’activitat disposa de recursos educatius (dossier pel professor i dossier de 
l’alumne) que es poden descarregar amb contrasenya després de contractar el 
taller a www.mnactec.cat/ofertaeducativa 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació; matèria i energia. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/projecte-electricitat-1/  
 
 
 
 
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle Inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració:  Projecte Electricitat – 1 = 1h (cicle inicial) 

Projecte Electricitat – 2 = 1h i 30 min (cicle mitjà) 
Projecte Electricitat – 3 = 2h (cicle superior) 

Preu:  Projecte Electricitat – 1 = 52 €/grup  
Projecte Electricitat – 2 = 78 €/grup + 2 €/alumne 
Projecte Electricitat – 3 = 100 €/ grup + 2 €/alumne 

Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller de Física la Mentora Alsina 

 

 
Taller que es realitza a l’exposició permanent 
“El Laboratori de Física Experimental 
Mentora Alsina”.  
 
Els alumnes coneixeran com era un 
laboratori de física experimental de 
començament de segle XX i realitzaran els 
experiments que van servir per entendre el 
perquè dels fenòmens físics que ens 
envolten, a partir d’experiències de pressió, 

llum i electricitat que Ferran Alsina havia realitzat en el seu gabinet de física 
experimental fundat al Tibidabo, amb la finalitat de fer demostracions de les 
lleis físiques. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-de-fisica-la-mentora-alsina-ii/  
 
 
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n cicle 
d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller de química: el canvi químic 

 
 

 
Els alumnes aprendran conceptes per a la 
comprensió dels avenços científics i les 
aplicacions actuals de la química. Treballaran 
compostos i substàncies, reaccions 
químiques, proteïnes, coagulació, 
saponificació, àcids i bases.  
 
Tots els tallers es realitzaran a l’aula de 
química i comptaran amb demostracions 
amenes i pràctiques. 

 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-de-quimica/  
 
 
  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 2 h 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller del so (I) 

 
 

 
Què és el so? Com és que sonen les coses? 
Com podem imitar sons?                                                 
 
En aquest taller es donaran respostes a 
aquestes preguntes i s’experimentarà a  
partir de diversos objectes quins sons es 
poden crear i les diferencies de qualitats 
sonores  d’aquests.  
 
El taller vol fer comprensible pels infants què 

és el so i en què es diferencia del soroll; i analitzar els sons que ens envolten, 
analitzant els sons aguts i sons greus. 
 
A més, es practicarà l’elaboració d’instruments musicals senzills amb elements 
quotidians com el paper.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació; 
raonament, interpretació i creació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-del-so-i/  
 
  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 4 i 5 anys 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h  
Preu: 52 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller del so (II) 

 

 
 

 
Taller on els alumnes de primària 
experimentaran d’una forma lúdica fenòmens 
desconeguts per ells, associats a les 
propietats i percepció del so. Observarem 
com els materials casolans i coneguts es 
comporten d’una manera sorprenent.  
 
S’experimentarà amb les escultures sonores 
Baschet més complexes, uns instruments 
diferents i curiosos.  

 
S’analitzaran les propietats bàsiques del so i on es transmet en diferents medis. 
Analitzarem les característiques de la veu, les vibracions de les cordes vocals i 
de diferents tipus d’instruments de corda i de percussió. També veurem 
aspectes tecnològics del so, per exemple, com funciona un altaveu i la llum que 
transporta el so modulada per un làser. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-del-so-ii/  
 
  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a Cicle Inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller del so (III) 

 
 

 
A través de l’experimentació directa els nois i 
les noies aprendran què és el so, com es 
produeix i propaga. Analitzarem el so de 
diferents objectes i entrarem en el complex 
món de la reproducció i la transmissió del so.  
 
S’experimentarà amb les estructures sonores 
Baschet més complexes. Aquestes són uns 
instruments ben curiosos i diferents, que es 
comporten d’una manera sorprenent per fer 

música.  
 
El taller es divideix en 4 blocs temàtics: característiques físiques del so, la 
percepció del so, el so dels objectes i, finalment, la seva reproducció i 
transmissió. Cadascuna de les parts inclou activitats relacionades amb els 
blocs temàtics. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-del-so-iii/   

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller dels engranatges (I) 

 
 

 
Taller de mecànica elemental, per a que els 
alumnes reconeguin els diferents tipus 
d’engranatges, així com les seves múltiples 
aplicacions. Què són? Per a què serveixen? 
Podran fer-se un joc d’engranatges per 
dibuixar, i com construir-ne els seus propis 
engranatges.  
 
Aquest taller treballa aspectes de 
coneixement del coneixement del medi 
natural i social ja que els engranatges tenen 

aplicacions arreu. Es treballen àrees de coneixement relacionades amb la 
tecnologia, l’observació i la descripció de mecanismes, així com la planificació 
del treball amb la utilització de peces modulars per construir mecanismes, 
usant el mètode científic per a resoldre les situacions que se’ls plantejarà. 
 
Es complementa amb una visita a diferents espais de l’exposició “Enérgeia”, 
que tracta sobre l’energia i permet comprendre la importància de la utilització 
de les fonts d’energia al llarg del temps.  
 
L’activitat disposa de recursos educatius (dossier pel professor i dossier de 
l’alumne) que es poden descarregar amb contrasenya després de contractar el 
taller a www.mnactec.cat/ofertaeducativa  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-dengranatges-i/    

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller dels engranatges (II) 

 
 

 
S’aprofundirà en el coneixement dels 
engranatges, la seva funció i les múltiples 
aplicacions a la vida quotidiana. A partir de la 
manipulació d’elements senzills construiran 
els seus engranatges. Un cop entesos els 
principis bàsics, s’analitzaran exemples a 
l’exposició Enérgeia, com la turbina Fontaine 
per a educació secundària o com el canvi de 
marxes d’un cotxe per a batxillerat i cicles 
formatius. 
 

Es complementa amb una visita a diferents espais de l’exposició “Enérgeia”, 
que tracta sobre l’energia i permet comprendre la importància de la utilització 
de les fonts d’energia al llarg del temps.  
 
El taller disposa de recursos educatius amb contrasenya al contractar l’activitat 
a www.mnactec.cat/ofertaeducativa 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-dengranatges-ii/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1h i 30 min 
Preu: 78 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: L’aigua, com un tresor 

 
 

 
Amb aquest taller es pretén conèixer a grans 
trets la història del subministrament d’aigua a 
Terrassa; adonar-se’n del llarg camí que ha 
de fer l’aigua abans no arriba a casa nostra; 
saber com funciona una depuradora i altres 
components del cicle integral i ser conscients 
de la importància de l’aigua a la nostra 
societat.. 
 
L'activitat es divideix en dues parts: A la 
primera part es visitarà l'exposició "Mina 

Pública d'Aigües de Terrassa: el batec de la ciutat industrial" (uns 20 minuts). 
En la segona part els alumnes faran un joc participatiu en grups que els servirà 
per treballar els continguts de la visita i reforçar el seu aprenentatge.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/taller-laigua-com-un-tresor/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h 
Preu: 52 € per grup + 2 € per alumne (gratuït per a cicle inicial) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Taller de triangulació: materials i partícules 

 
 

 
Tres tallers per treballar la competència 
científica i tecnològica:     
                                             
Taller 1. Es poden detectar les partícules 
subatòmiques? Taller de detecció de muons 
amb càmeres de boira. A la primera part es 
farà una introducció de la constitució atòmica 
i de les línies d'investigació actual i, 
posteriorment, es faran les deteccions de 
muons. (al mNACTEC, a Terrassa). 
 

Taller 2. La màgia dels superconductors que leviten. Taller en el que els 
alumnes coneixeran que són els superconductors i de quina manera es 
comporta la matèria quan està molt i molt freda. (es realitza al mNACTEC, a 
Terrassa). 
 
Taller 3. Radiació ambiental i la seva detecció. Taller en el que es realitza un 
experiment de treball de camp real per mesurar i valorar la radiació produïda 
per la desintegració de la matèria. (taller que es realitza al Museu de les Mines 
de Cercs, a Cercs i al mNACTEC, a Terrassa). 
 
* DESCOMPTE PROMOCIONAL AL mNACTEC. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. Competència científica i tecnològica. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/tallers-de-triangulacio-materials-i-particules/   
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 2n cicle ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min (Tallers 1 i 2) / 1 h (Taller 3) 
Preu: 142 € per grup + 2 € per alumne (mNACTEC)  +  82 € per grup (Cercs) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller: Vine a fer ciència! 

 
 

 
Taller destinat als nens i les nenes per 
aprendre a treballar el mètode científic.  
 
Realitzarem petits experiments de diferent 
complexitat en funció dels nivells:  

- joc de màgia física que canvia quan es 
barregen materials,  

- mesures de temps amb enginy,  
- percentatge de sucre en un xiclet  
- exploracions òptiques 

 
Uns experiments que ens portaran a formular hipòtesis que haurem de 
demostrar com a veritables científics. 
 
L’activitat disposa de recursos que es poden descarregar amb contrasenya al 
contractar l’activitat a www.mnactec.cat/ofertaeducativa  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació, raonament i 
experimentació. 

 
 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/vine-a-fer-ciencia/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 2 h 
Preu: 100 € per grup + 2 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller teatralitzat: Bits & Bites: el llenguatge dels ordinadors 

 
 

 
Taller teatralitzat participatiu + visita 
dinamitzada. Mitjançant un taller participatiu, 
els joves es transformen en bits per formar 
paraules, frases i nombres; així podran 
descobrir perquè els ordinadors fan servir el 
llenguatge binari. Aquesta activitat dóna 
importància al concepte de llenguatge, com 
un codi de comunicació, per després introduir 
el codi binari. 
 
L’activitat inclou la visita a l’exposició 

"L’enigma de l'ordinador". L’exposició repassa la història de l’ordinador, des de 
la gènesi fins a l'eclosió tecnològica actual. En un espai de 1.000 m2 s'exposa 
una completa mostra de gairebé 150 instruments matemàtics i aparells, els més 
emblemàtics d’una col·lecció de més de 400 ordinadors i 200 
microprocessadors, la més important d’Europa. A més de desvetllar una part 
transcendental i molt poc coneguda de la nostra història, l’exposició vol 
demostrar com l’enginy individual, lligat a les successives necessitats i 
contingències de les diferents èpoques, ha fet possible que avui parlem de la 
societat de la informació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. 
 
 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/fitxa/bits-bites-el-llenguatge-dels-ordinadors/  
 
  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària i 1r cicle d’ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 130 € per grup + 2 € per alumne (entrada al museu)  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller teatralitzat: Com ens movem per la ciutat? 

 
 

 
Taller teatralitzat relacionat amb l’exposició 
“El Transport i motos Montesa”, una 
col·lecció de vehicles, motos i una maqueta 
ferroviària amb trens en miniatura que ens 
condueixen per la història dels transports.  
 
A l’espai “El Taller del Transport” i mitjançant 
accions teatrals i un joc proposat pel senyor 
STOP, els nens i les nenes descobreixen els 
diferents mitjans de transport, així com les 
normes bàsiques de circulació, que els 

ajudaran a transitar per la seva ciutat.  
 
El taller consisteix en la resolució d’un conjunt de senzills enigmes que durà als 
nens i les nenes a haver de circular per una ciutat en miniatura fent veure que 
utilitzen diferents mitjans de transport com ara el cotxe, la bicicleta o anant a 
peu. Aquests desplaçaments, evidentment, s’hauran de fer respectant totes les 
normes de circulació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. Continguts treballats: orientació (normes i senyals de circulació) i els 
mitjans de transport (sons dels diferents mitjans de transports, la bicicleta, el 
cotxe i el tren). 
 
 

 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/com-ens-movem-per-la-ciutat/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 155 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller teatralitzat: Els colors de la llum 

 
 

 
Taller teatralitzat, a l’aire lliure, a l’exposició 
“La terrassa del Sol”, un espai interactiu que, 
situat a la terrassa del Museu, explica 
l’energia solar. Està destinat a conèixer què 
és el Sol i les múltiples maneres que tenim 
d’aprofitar la gran quantitat d’energia que ens 
envia cada dia. Els objectes experimentals 
instal·lats a la terrassa del Sol ens expliquen 
fenòmens relacionats amb l’horari solar, 
l’orientació i altres factors producte de 
l’energia solar. L’objecte estrella de La 

terrassa del Sol és el gran reflector solar Scheffler, que permet cuinar per a 
moltes persones. 
 
En el cas del taller, mitjançant dos personatges teatrals: el TOT (negre) i el 
RES (blanc), i la presència del Sol, els nens i les nenes descobreixen tots els 
colors i les seves propietats fins a crear l’arc de Sant Martí.  
 
*En cas de pluja es prepararà una alternativa. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/els-colors-de-la-llum/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 4 i 5 anys 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 15 min 
Preu: 130 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller teatralitzat: Juguem amb el cos! (I) 

 
 

 
Taller teatralitzat participatiu a la nova 
exposició permanent del Museu “EL COS 
HUMÀ. Com sóc jo”, una exposició 
interactiva que neix de la idea d’apropar la 
ciència als infants de manera lúdica i 
educativa. Concretament es tracten: el 
funcionament del cos humà; la salut i la 
higiene; i l’alimentació i la nutrició. 
 
És un taller d’expressió corporal on els 
infants descobreixen les diferents parts del 

cos i com es relacionen a partir de l'explicació d'un conte, la història d'una nena 
que ha perdut la seva imatge al mirall. El taller pretén fer una reflexió envers a 
que tots som únics. L’activitat inclou la visita a l’exposició. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. Objectius: conèixer els elements del cos humà que ens permeten 
relacionar-nos amb el món que ens envolta: la simetria, la vista, el gust i l’oïda; 
conèixer els diversos sistemes i òrgans del nostre cos que ens mantenen vius. 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/juguem-amb-el-cos-i/   
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 3 a 5 anys 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 15 min 
Preu: 130 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller teatralitzat: Juguem amb el cos! (II) 

 
 

 
Taller teatralitzat participatiu a la nova 
exposició permanent del Museu “EL COS 
HUMÀ. Com sóc jo”, una exposició 
interactiva que neix de la idea d’apropar la 
ciència als infants de manera lúdica i 
educativa. Concretament es tracten: el 
funcionament del cos humà; la salut i la 
higiene; i l’alimentació i la nutrició. 
 
És un taller d’expressió corporal on els 
infants descobreixen les diferents parts del 

cos i com es relacionen a partir de l'explicació d'un conte, la història d'una nena 
que ha perdut la seva imatge al mirall. El taller pretén fer una reflexió envers a 
que tots som únics. L’activitat inclou la visita a l’exposició. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. Objectius: conèixer els elements del cos humà que ens permeten 
relacionar-nos amb el món que ens envolta: la simetria, la vista, el gust i l’oïda; 
conèixer els diversos sistemes i òrgans del nostre cos que ens mantenen vius. 
 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/ofertaeducativa/fitxa/juguem-amb-el-cos-ii/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 1 h i 30 min 
Preu: 155 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Taller teatralitzat: L’aventura urbana 

 
 

 
“La Martina ha perdut la seva gorra de 
maquinista. Ajuda’ns a trobar-la!”. 
 
Taller teatralitzat relacionat amb l’exposició 
“El Transport i motos Montesa”, una 
col·lecció de vehicles, motos i una maqueta 
ferroviària amb trens en miniatura que ens 
condueixen per la història dels transports.  
 
A l’espai “El Taller del Transport”, per a nens 
i nenes de 3 a 7 anys, i mitjançant accions 

teatrals i un joc proposat pel senyor STOP, els nens i les nenes descobreixen 
els diferents mitjans de transport, així com les normes bàsiques de circulació, 
que els ajudaran a transitar per la seva ciutat.  
 
El taller consisteix en la resolució d’un conjunt de senzills enigmes que durà als 
nens i les nenes a haver de circular per una ciutat en miniatura fent veure que 
utilitzen diferents mitjans de transport com ara el cotxe, la bicicleta o anant a 
peu. Aquests desplaçaments, evidentment, s’hauran de fer respectant totes les 
normes de circulació. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació; interpretació; joc i 
moviment. 
 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/laventura-urbana/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: pàrvuls de 3 a 5 anys 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 1 h i 15 min 
Preu: 130 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Activitats complementàries: Itineraris a la carta al Parc Natural + 
mNACTEC (I) 

 

 
Visita combinada al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac + mNACTEC. La 
visita al Parc permet treballar  activitats, 
cadascuna té una durada de 2 hores i es pot 
escollir entre: 
 

1. Agricultura i indústria al massís de 
Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
(pous de glaç, carboneres, el vi, 
forns de vidre, etc). 

 
2. La ruta dels bandolers (història i llegenda del bandolerisme al Camí Ral 

de Barcelona a Manresa). 
 

3. El relleu de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (la roca del conglomerat i 
formes del relleu). 

 
4. La biodiversitat del massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (alzinars i 

brolles). 
 
La visita guiada al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya permet 
treballar l'exposició La Fàbrica Tèxtil o Enérgeia. (A escollir prèviament grup A 
o grup B). 
 
Cal escollir l’activitat prèvia coordinació i assessorament amb el centre, en 
funció de les necessitats curriculars de cada grup. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació; l’entorn i 
la seva conservació; entorn, tecnologia i societat. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/itineraris-a-la-carta-al-parc-natural-mnactec-i/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. Dissabte de 10 a 14 h. 
Duració: 6 h  
Preu: 135 € per grup (Parc) (100 € a partir d’un segon monitor) + 4 € (mNACTEC) 
per alumne o 2€ (mNACTEC) per a cicle inicial..  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Activitats complementàries: Itineraris a la carta al Parc Natural + 
mNACTEC (II) 

 
Visita combinada al Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l'Obac + mNACTEC. La 
visita al Parc permet treballar  activitats, 
cadascuna té una durada de 2 hores i es pot 
escollir entre: 
 

1. Agricultura i indústria al massís de 
Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
(pous de glaç, carboneres, el vi, 
forns de vidre, etc). 

 
2. La ruta dels bandolers (història i llegenda del bandolerisme al Camí Ral 

de Barcelona a Manresa). 
 

3. El relleu de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (la roca del conglomerat i 
formes del relleu). 

 
4. La biodiversitat del massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (alzinars i 

brolles). 
 

La visita guiada al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya permet 
treballar l'exposició La Fàbrica Tèxtil o Enérgeia. (A escollir prèviament grup A 
o grup B). 
 
Cal escollir l’activitat prèvia coordinació i assessorament amb el centre, en 
funció de les necessitats curriculars de cada grup. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació; l’entorn i 
la seva conservació; entorn, tecnologia i societat. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/itineraris-a-la-carta-al-parc-natural-mnactec-i/  

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 1r cicle i 2n cicle d’ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h 
Duració: 6 h  
Preu: 135 € per grup (Parc) + 4 € per alumne (mNACTEC) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Activitat complementària: Lleure al Parc de Vallparadís + mNACTEC 

 
La visita al Parc de Vallparadís ofereix dues 
activitats de lleure amb monitor, a escollir 
entre:  

- escalada 
- tir amb arc  
- cursa d’orientació 
- canoa canadenca  

 
El Parc de Vallparadís disposa d'una zona de 
pícnic pels grups que hi vulguin dinar. 

 
La visita guiada al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC) permet treballar una exposició a triar entre: 
 

A. “La Fàbrica Tèxtil”, que recrea l’espai fabril on es produïa el procés 
industrial complet de la llana al Vapor Aymerich, Amat i Jover així com 
l’ambient d’una fàbrica de començament de segle XX. 
 

B. “Enérgeia” que tracta sobre l’energia, motor imprescindible de la 
industrialització, i permet comprendre la importància de la utilització de 
les fonts d’energia al llarg del temps. 

 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i experimentació; l’entorn i 
la seva conservació; entorn, tecnologia i societat. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/lleure-al-parc-de-vallparadis-mnactec/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària i 1r cicle 
ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 18 h. 
Duració: 4h 
Preu: 9,95 € per alumne (Parc) + 4 € per alumne (mNACTEC).  
 9,95 € per alumne (Parc) + 2 € per alumne (mNACTEC) per alumnes de CI 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 736 89 66 | info.mnactec@gencat.cat  
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Visita: El Museu de la Colònia Sedó (Esparreguera) 

 
Visita lliure per conèixer l'estructura i el 
funcionament d'una colònia industrial.  
 
Destaca la seva gran turbina, del segle XIX i 
1.400 CV que donava l’energia necessària a 
les seccions de filatura i tissatge de la 
fàbrica.  
 
A la sala de la turbina també es pot veure la 
maqueta de la colònia on s’explica la seva 

història a través d’un muntatge de llum i so, la turbina de grans dimensions i un 
audiovisual tridimensional que es projecta dins el tub de conducció d’aigua de 
la turbina.  
 
El recorregut pel soterrani del Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera 
mostra les galeries de la primitiva i desapareguda turbina de 1881. El 
funcionament d’una minicentral hidroelèctrica ajuda a entendre el sistema 
d’aprofitament de l’energia hidràulica. 
 
A l’exterior de la colònia es pot veure l’aqüeducte, els antics espais fabrils i les 
dependències actuals de l’àrea industrial, l’exterior de la casa dels Sedó i les 
xemeneies.  
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i d’experimentació. 
 
 

 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/el-museu-de-la-colonia-sedo/   

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària, 1r i 2n cicle ESO i 
batxillerat 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14.30 h. Sempre amb concertació prèvia al 
telèfon 93 789 22 44. 
Duració: 1 h a l’interior del museu  
Preu: 1,50 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 789 22 44 (de 9 a 14h) o serveiseducatius.mnactec@gencat.cat  
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Visita guiada: Visitem la Farga Palau de Ripoll (Ripoll) 

 
 

 
La visita guiada a la Farga Palau comença 
amb una petita introducció històrica a 
l’exterior de l’edifici. Seguidament, es passa a 
l’interior, una planta baixa ocupada per la 
farga, amb les trompes d’aigua, els martinets, 
la carbonera, el forn i la fornal.  
 
Separat de l’obrador trobem la roda 
hidràulica. I, a la part del darrera de l’edifici, 
trobem la sèquia i la bassa que servia per 
emmagatzemar l’aigua del riu Freser, fer 

moure la roda i generar el vent que, impulsat de manera contínua, dóna nom al 
mètode de la farga catalana. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i d’experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/visitem-la-farga-palau-de-ripoll/    

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre de 2014 a juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària, ESO i 
batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 20 – 25 alumnes  
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 19 h 
Duració: 1 h  
Preu: 40 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 972 70 23 51 o turismeripoll€@ajripoll.com   
Contacte: Tel. 972 70 23 51 | turismeripoll€@ajripoll.com   
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Visita guiada: La Fàbrica de Ciment Asland (Castellar de n’Hug) 

 
 

 
Visita guiada a partir de l’observació de la 
resistència d’una closca o crani que ens 
revela el secret de la combinació d’un 
material rígid amb una forma corbada, el qual 
ens apropa a la volta catalana.  
 
Coneixerem el procés d’elaboració del ciment 
en una fàbrica moderna a través d'interactius 
que ajuden a entendre la diferència entre l’ús 
del morter de calç i el pòrtland.  
 

Són dos els personatges clau de la història de la fàbrica: l’arquitecte 
Guastavino i l’empresari Eusebi Güell.  
 
El gran repte constructiu al Clot del Moro, les dificultats d’accés per fer arribar 
els materials i la maquinària per posar en funcionament la fàbrica.  
 
La visita es complementa amb un recorregut per les galeries, els grans espais 
industrials que encara resten de l’antiga fàbrica i el laboratori de qualitat del 
ciment. 
 
Habilitats que desenvolupa: capacitat d’observació i d’experimentació. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mnactec.cat/~ofertaeducativa/fitxa/la-fabrica-de-ciment-asland/  
 

 
© Arxiu d’imatges mNACTEC 

 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre a desembre de 2014 i de març a juny 
de 2015  
Cursos dels alumnes: Cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària, 1r i 2n 
d’ESO, batxillerat, cicles formatius, universitaris i altres grups 
Número d’alumnes: mínim 20 alumnes i màxim 30  
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h 
Duració: 1 h i 15 min 
Preu: 3,50 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: 93 825 70 37 o 93 825 70 77 
Contacte: Tel. 93 825 70 37 o 93 825 70 77 | museuciment@mnactec.cat  
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Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
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Expressart. Museu Portàtil (educació infantil i primària) 

 

 
El projecte està concebut com un conjunt de 
propostes didàctiques per fer a l’aula amb 
l’ajuda d’un conjunt de materials (objectes 
tridimensionals, imatges i textos) guardats 
en una caixa (disponible a través dels 
Serveis Educatius i dels Centres de 
Recursos Pedagògics). 
 
L’objectiu principal és que tant els alumnes 
com els mestres gaudeixin de les obres i hi 

puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència i estimulant el respecte 
i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. 
Un altre objectiu del projecte és aconseguir que els infants prenguin 
consciència de la seva pròpia capacitat per expressar-se i que la desenvolupin 
lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui 
possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan 
servir els artistes. Aquest projecte permet plantejar algunes qüestions sobre 
l’art contemporani lligades al contacte directe posterior amb les obres que 
formen part de la Col·lecció MACBA.  
 
Visita al Museu. El treball amb la caixa a l’escola té com a objectiu motivar el 
grup per venir a veure les obres exposades al Museu, ja que en la 
contemplació en directe dels originals podrà aplicar reflexions i coneixements 
que han sorgit arran del treball amb la caixa a l’aula.  
 
Expressart. Museu portàtil és un projecte creat per Marta Berrocal per al 
MACBA 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Expressart. Museu portàtil 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015 
Cursos dels alumnes: educació infantil, primària, primer cicle d'ESO i 
ensenyament no formal. 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: el temps adequat de treball a l’escola amb la caixa és d’un mes 
aproximadament. La durada de la visita al Museu és de 1 hora. 
Preu: 80 € per grup/classe 
Requisits: per poder disposar de la caixa, l’heu de sol·licitar directament al vostre 
Servei Educatiu (SE) Centre de Recursos Pedagògics (CRP). Préstec gratuït. 
Disponible en català i castellà.  
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
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La ciutat dels fotògrafs. Taller de fotografia al MACBA i al CCCB  
(educació primària) 

 

 
El taller proposa la descoberta creativa i 
reflexiva de la fotografia a través d’una 
activitat que vincula l’anàlisi de fotografies 
amb la creació fotogràfica pròpia.  
 
L’activitat es desenvolupa en dues grans 
fases. En un primer moment es treballa amb 
fotografies del fons del MACBA; que 
s’observen amb ulls de fotògraf. Després, 
s'inicia l'exploració i recerca fotogràfica dels 

espais tant del Museu com del CCCB, i del seu entorn més proper, a través 
d’una pràctica que posa en joc algunes de les tries essencials de la fotografia 
(enquadrament, color i composició) 
. 
El taller, per tant, es planteja com un triple descobriment: 

• del patrimoni fotogràfic 
• de les possibilitats expressives de la fotografia 
• dels edificis del MACBA i del CCCB, i del barri del Raval. 

 
Les fotografies es publicaran a la web www.fotografiaencurs.org, i es crearà 
així un arxiu fotogràfic i una cartografia visual dels edificis i del barri. 
 
El taller LA CIUTAT DELS FOTÒGRAFS és una activitat conjunta del MACBA i 
el CCCB en el marc de Fotografia en curs, un programa d’A Bao A Qu. 
 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
 

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) © 

Rafael Vargas, 2009  

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: a partir de segon cicle i cicle superior de primària 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: els dimecres i els dijous al matí 
Durada: 3 hores  
Preu: 4 € per alumne  
Reserves: cal fer reserva amb antelació a seducatiu@cccb.org  o al 93 306 41 35 
(de dimarts a divendres de 10 a 13 h) 
Contacte: Tel. 93 306 41 35 | seducatiu@cccb.org 
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T’acostem a les exposicions (educació infantil i primària) 

 

 
El MACBA ofereix una programació 
permanent de visites a les exposicions 
del Museu. 
 
Aquestes visites es fan amb un 
educador del Museu i tenen per 
objectiu estimular el contacte directe 
dels infants amb les obres exposades i 
facilitar-los l’apropament a les diferents 
formes artístiques des d’una 
perspectiva crítica i reflexiva. Es 
desenvolupen a través de diversos 
recorreguts per les sales, els quals 

s’adapten a les edats dels grups visitants. 
 
Les visites adreçades a grups d’educació infantil i primària disposen d’un 
material de suport directament relacionat amb algunes de les obres exposades, 
que possibilita el desenvolupament de diverses activitats de tipus pràctic a les 
sales. 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil i primària 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: 1 hora 
Preu: 80 €/grup classe 
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Visita al MACBA de l'Escola Edumar, 2012. Foto: Marta Berrocal 
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Lectures d’una col·lecció (educació secundària i batxillerat) 

 

 
Lectures d'una Col·lecció és un projecte 
que té per objectiu despertar en els 
estudiants l’interès per l’art i la societat 
del seu temps a partir de la Col·lecció 
MACBA. Concebut com un recurs per 
ser utilitzat a l’aula abans de visitar el 
Museu, Lectures d'una Col·lecció posa 
les bases per començar un debat que 
després es reprendrà davant les obres 
que s’exposen a les sales. 
 

Amb el suport d’un CD-ROM interactiu que facilitem al centre per tal que el 
professorat l’utilitzi segons l’adaptació curricular que cregui convenient per a 
cada grup escolar, aquest treball previ planteja un itinerari concret a través 
d’obres de la Col·lecció MACBA. Durant la visita que posteriorment es fa al 
Museu, els joves tenen l’ocasió de confrontar-se directament amb les obres, 
algunes de les quals ja hauran vist abans en el CD-ROM, i de posar en joc 
diversos procediments d’anàlisi a partir de les nocions construïdes. Es tracta de 
debatre en grup punts de vista i opinions, i contrastar-les amb les informacions 
específiques que proporcionarà l’educador.  
 
Amb el títol “Entre el documental i el gest poètic”, proposem una lectura 
centrada en els canvis artístics posteriors al final de la Segona Guerra Mundial. 
En el panorama desolador de la postguerra, l’art buscarà, ja sigui com a 
necessitat de testimoniar allò que passa (documental) o com a fugida o 
distanciament de la realitat (gest poètic), possibles sortides i respostes a 
l’angoixa que caracteritza aquest període. 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: el treball proposat en el CD té una durada mínima d’una classe i inclou, a 
més, propostes de treball per als alumnes i materials addicionals. La durada de la 
visita al Museu és de 1 hora. 
Preu: 80 €/grup classe 
Requeriments: per poder disposar del CD-ROM interactiu, l’heu de sol·licitar 
directament al vostre Servei Educatiu (SE) Centre de Recursos Pedagògics (CRP). 
Préstec gratuït.  
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Visita al MACBA del IES SJB, 2011. Foto: David Campos 
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Vídeo MACBA. Una anàlisi de la imatge audiovisual (educació 
secundària i batxillerat) 

 

 
Aquest projecte posa l’èmfasi en una 
sèrie de treballs videogràfics de la 
Col·lecció MACBA que permeten 
analitzar de quina manera la imatge en 
moviment –cinema, televisió, videojocs, 
Internet– influeix en la recepció i 
construcció de la nostra realitat.  
 
L’objectiu del projecte és examinar 
aquests treballs artístics com a eines 
d’interpretació i de lectura crítica del 
nostre entorn, familiaritzar els alumnes 
amb formes de narració diferents de les 
del llenguatge audiovisual convencional i 

posicionar-los com a espectadors actius. Temes com els mitjans de 
comunicació, el control, el cos o la construcció de la identitat serviran per 
observar quina és la relació que s’estableix entre la societat contemporània i el 
treball artístic en el mitjà audiovisual.  
 
L’activitat s’acabarà amb una proposta pràctica de participació col·lectiva que 
examinarà com es pot articular la transmissió d’un missatge a través d’una eina 
de producció d’imatges com és una taula d’animació. 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: Educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada:  2 hores aproximadament 
Preu: 80 €/grup classe 
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Eugènia Balcells, "Boy meets Girl", 1978 
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Expressart. Museu Portàtil (per a primer cicle secundària) 

 
Tot i que aquest projecte va ser concebut 
inicialment per a educació infantil i primària, 
el recomanem també per al primer cicle 
d’ESO.  
 
El projecte està concebut com un conjunt de 
propostes didàctiques per fer a l’aula amb 
l’ajuda d’un conjunt de materials (objectes 
tridimensionals, imatges i textos) guardats en 
una caixa (disponible a través dels Serveis 

Educatius i dels Centres de Recursos Pedagògics). 
 
L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les 
obres i hi puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència i estimulant 
el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i 
experimentació. Un altre objectiu del projecte és aconseguir que els infants 
prenguin consciència de la seva pròpia capacitat per expressar-se i que la 
desenvolupin lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura 
que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments 
que fan servir els artistes. Aquest projecte permet plantejar algunes qüestions 
sobre l’art contemporani lligades al contacte directe posterior amb les obres 
que formen part de la Col·lecció MACBA.  
 
Visita al Museu. El treball amb la caixa a l’escola té com a objectiu motivar el 
grup per venir a veure les obres exposades al Museu, ja que en la 
contemplació en directe dels originals podrà aplicar reflexions i coneixements 
que han sorgit arran del treball amb la caixa a l’aula.  
 
Expressart. Museu portàtil és un projecte creat per Marta Berrocal per al 
MACBA 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015 
Cursos dels alumnes: Educació secundària primer cicle 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: el temps adequat de treball a l’escola amb la caixa és d’un mes 
aproximadament. La durada de la visita al Museu és de 1 hora. 
Preu: 80 €/grup classe 
Requeriments: per poder disposar de la caixa, l’heu de sol·licitar directament al 
vostre Servei Educatiu (SE) Centre de Recursos Pedagògics (CRP). Préstec 
gratuït. Disponible en català i castellà.  
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Expressart. Museu portàtil 
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La ciutat dels fotògrafs. Taller de fotografia al MACBA i al CCCB  
(educació secundària i batxillerat) 

 

 
El taller proposa la descoberta creativa 
i reflexiva de la fotografia a través d’una 
activitat que vincula l’anàlisi de 
fotografies amb la creació fotogràfica 
pròpia.  
 
L’activitat es desenvolupa en dues 
grans fases. En un primer moment es 
treballa amb fotografies del fons del 
MACBA; que s’observen amb ulls de 

fotògraf. Després, s'inicia l'exploració i recerca fotogràfica dels espais tant del 
Museu com del CCCB, i del seu entorn més proper, a través d’una pràctica que 
posa en joc algunes de les tries essencials de la fotografia (enquadrament, 
color i composició). 
 
El taller, per tant, es planteja com un triple descobriment: 

• del patrimoni fotogràfic 
• de les possibilitats expressives de la fotografia 
• dels edificis del MACBA i del CCCB, i del barri del Raval. 

 
Les fotografies es publicaran a la web www.fotografiaencurs.org, i es crearà 
així un arxiu fotogràfic i una cartografia visual dels edificis i del barri. 
 
El taller ESPAIS FOTOGRÀFICS és una activitat conjunta del MACBA i el 
CCCB en el marc de Fotografia en curs, un programa d’A Bao A Qu. 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
 

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: educació secundària i batxillerat  
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: els dimecres i els dijous al matí 
Durada: 3 hores i mitja 
Preu: 4 € per alumne  
Reserves: cal fer reserva amb antelació a seducatiu@cccb.org  o al 93 306 41 35 
(de dimarts a divendres de 10 h a 13 h) 
Contacte: Tel. 93 306 41 35 | seducatiu@cccb.org 
 

 
 
Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) © Rafael 

Vargas, 2009  
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L'hemisferi dret. Recorreguts emocionals per la Col·lecció MACBA  
(educació secundària i batxillerat) 

 

 
L’hemisferi dret és la part del nostre cervell encarregada de gestionar les 
emocions. L’hemisferi dret és una nova manera d’explorar la Col·lecció del 
MACBA. És una dinàmica educativa que no es construeix a partir de cap 
coneixement previ sobre art contemporani, sinó a través de la seves 
possibilitats emocionals –ja siguin aquestes d’atracció o de rebuig– que ens 
ofereix el contacte amb la pràctica artística actual. 
 
El projecte s’adreça a estudiants de secundària i batxillerat i s’estructura a partir 
de càpsules audiovisuals de caràcter monogràfic. És un sistema d’aproximació 
a determinats artistes i actituds que dóna peu a debats i activitats per a 
desenvolupar directament a l’aula, i que acaben amb una visita singular al 
Museu.  
 
La proposta està concebuda com un recurs transversal a tot el currículum 
escolar, i pren l’experiència artística com a eina de reflexió per afavorir un dels 
principis bàsics més destacats: “Conèixer i valorar la realitat del món 
contemporani”. En aquest cas, L’hemisferi dret convida a fer-ho no només a 
partir de l’art sinó també mitjançant el pla d'acció tutorial. La implementació del 
projecte en el marc de les tutories contribueix a fer créixer l'alumnat en els 
aspectes intel·lectual, emocional i reflexiu, a l’hora que permet treballar 
habilitats de participació activa en contextos d'aprenentatge col·lectiu.     
 
L’hemisferi dret es treballa en dues fases: la primera té lloc a l'aula, amb el 
suport d’un material adreçat especialment al professorat amb recursos pensats 
per genera els diàlegs i les activitats proposades. La segona fase consta d'una 
visita al Museu, on els joves tindran la ocasió de confrontar-se directament amb 
les obres de la Col·lecció MACBA. 
 
L'hemisferi dret és un projecte per al MACBA creat pel comissari independent 
David Armengol i l'artista Jordi Ferreiro.. 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: educació secundària i batxillerat  
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: 1 hora 
Preu: 80 €/grup classe  
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 

El material s’ha de sol·licitar directament al MACBA. Préstec gratuït  
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Hibridacions. Art i Arquitectura (educació secundària i batxillerat) 

  
 

 
El museu com a expressió de 
l'arquitectura contemporània, s’ha 
convertit en un potent signe visual dins 
l’entramat urbanístic de la ciutat. El cas 
del MACBA, que es gesta al voltant dels 
projectes olímpics de Barcelona i que 
reconfigura la fisonomia del barri del 
Raval, n’és un exemple paradigmàtic.  
 
Observar i recórrer l’edifici museístic és 
una experiència independent de la 
contemplació del patrimoni exposat. 
Amb l’objectiu de recuperar el diàleg 

entre contingut i continent, la visita Hibridacions: art i arquitectura proposa 
investigar l’ADN del museu i reflexionar sobre la importància de l’arquitectura 
en el projecte expositiu.  
 
El recorregut posa en evidència el tempteig constant entre artistes que 
interactuen amb l’arquitectura, i l’esforç de l’arquitectura per adequar-se als 
plantejaments tècnics de les pràctiques més recents. De la irrupció sonora a la 
invasió espacial de les instal·lacions artístiques, passant per l’ocupació de la 
paret expositiva, ens endinsarem en l’edifici i la seva col·lecció des d’una altra 
perspectiva.  
 
La visita es complementarà amb una activitat dissenyada per l’artista Jordi 
Ferreiro, a partir de la qual l’alumnat tindrà una experiència corporal en relació 
amb l’espai arquitectònic del Museu. 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: Educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: 75 minuts 
Preu: 80 €/grup classe 
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Visita al MACBA del IES Celestí Bellera. Foto: Víctor Ramírez 
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Els secrets de la conservació i la restauració en l’art contemporani 
(educació secundària i batxillerat) 

 
 

 
Quina és la tasca dels conservadors-
restauradors? En què consisteix la 
conservació preventiva? Quins són els 
criteris de conservació i restauració de 
l'art contemporani? Amb el guiatge 
d’un educador i d’un conservador-
restaurador, aquesta visita es planteja 
com un espai de conversa i diàleg al 
voltant d’alguns dels aspectes menys 
coneguts de les obres de la Col·lecció 
MACBA. 
  

L’itinerari no pretén explicar de manera exhaustiva totes les obres exposades, 
sinó mostrar-ne una selecció que permeti descobrir les particularitats i 
problemàtiques a les quals ha de fer front l’equip de conservació i restauració. 
Aprendrem que hi ha especialistes en obres sobre paper, sobre tela, i en 
objectes, media art o instal·lacions  que procuren evitar el deteriorament de les 
obres i de les peces basades en les noves tecnologies electròniques i digitals.  
  
Com es conserva l’art efímer? Com alentir un procés de degradació quan 
l’artista no vol que s’intervingui en l’obra? Què és un correu? Quin ha estat el 
procés d’instal·lació d’una obra per tal que el públic la pugui apreciar tal com es 
mostra? El fet de desemmascarar les relacions entre obra, creador i museu 
incita al debat col·lectiu, obert i des d’un punt de vista innovador. 
 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: Educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grups classe.  
La visita es fa amb un educador i un restaurador del MACBA. 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: 75 minuts  
Preu: 80 €/grup classe 
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
 

Els secrets de la conservació i la restauració en l'art contemporani  
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Visites performatives per a joves (educació secundària i batxillerat) 
 

 
 

 
Les visites performatives al MACBA i a 
les seves exposicions són la clau per 
apropar l’art contemporani als 
estudiants i resoldre de forma 
participativa i col·lectiva els interrogants 
que genera.  
 
A través d’un conjunt d’accions que 
s’organitzaran a les sales del Museu 
amb l’ajut de l’artista-educador Jordi 
Ferreiro, els estudiants exploraran 
diversos conceptes clau en les 
pràctiques artístiques contemporànies 
des d’un posicionament actiu.  

 
El que es proposa a alumnes i professors amb aquestes visites performatives 
és ser alhora partícips i creadors d’un esdeveniment únic i irrepetible. 
 
Visites a càrrec de Jordi Ferreiro, artista i educador 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: Educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Durada: 75 minuts. 
Preu: 80 €/grup classe 
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Els secrets de la conservació i la restauració en l'art  

contemporani  
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T’acostem a les exposicions (educació secundària i batxillerat) 

 
 

 
Les visites adreçades a grups de 
secundària i batxillerat volen acostar els 
alumnes a les obres, fent-les 
significatives i intel·ligibles, per tal de 
trencar la idea preconcebuda que les 
visites a un museu són una activitat de 
contemplació estàtica.  
 
Es vol estimular que els nois i noies es 
formin un criteri propi a partir de l’anàlisi 
i la reflexió, i estableixin nexes entre allò 
que forma part del seu món i el que hi 

ha al museu, de manera que constatin que les pràctiques artístiques no són ni 
exclusives d’una elit ni aïllades i tancades en si mateixes. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: setembre 2014 - juny 2015  
Cursos dels alumnes: Educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: grups classe 
Horari: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts) 
Duració: 1 hora. 
Preu: 80 €/grup classe 
Reserves: cal reservar amb antelació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 

 
Visita al MACBA del IES SJB, 2011. Foto: David Campos 
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VI Jornades Expressart (professorat) 

 
 

 
Seguint amb la dinàmica dels anys 
anteriors, a principis del nou curs 
escolar convoquem les V Jornades 
Expressart. L’objectiu de les jornades és 
crear un espai d’encontre entre 
professionals de tots els nivells 
educatius.  
 

Així, el programa de les jornades inclou, a més de la presentació acurada del 
projecte Expressart. Museu portàtil, de Marta Berrocal, un seguit de 
presentacions a càrrec de professorat que l’ha dut a terme durant el curs 
anterior. Creiem que és interessant que siguin les persones que l’han 
desenvolupat les que n’expliquin als companys l’experiència i els aprenentatges 
que s’han produït.    
 
Jornades coordinades per Marta Berrocal. 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: Dissabte 25 d'octubre, de 10 a 14 h 
Programa complet a http://www.macba.cat/ca/educacio  
Duració: 4 hores 
Preu: inscripció gratuïta 
Reserves: Inscripció a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Contacte: Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
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Curs Expressart. Museu portàtil (professorat infantil i primària, primer 
cicle d'ESO i ensenyament no formal) 

 

 
S’adreça al professorat d’educació infantil, primària, 
primer cicle d’ESO i altres professionals de 
l’ensenyament no formal.   
 
L’objectiu del curs és explorar de forma conjunta les 
possibilitats que genera el projecte Expressart, que es 
concep com un projecte que permet generar 
aprenentatges diversos, des d’una perspectiva 
competencial i interdisciplinària, que pren com a punt 

de partida l’art contemporani i més concretament una selecció d’artistes i obres 
que formen part de la Col·lecció del MACBA. En el transcurs de les sessions 
s’abordaran algunes idees clau sobre l’art contemporani i es proporcionarà 
informació sobre les obres i els artistes del projecte, amb la intenció de facilitar 
als docents el disseny i el desenvolupament d’activitats a l’aula que garanteixin 
el sentiment d’èxit de tots els nois i noies que hi participin. En aquest sentit 
s’aporten les estratègies metodològiques específiques que ajudin a fer-ho. 
 
El curs vol també fer conscients els participants de l’enorme potencial creatiu i 
expressiu que tenen totes les persones i contribuir a fer emergir la creativitat de 
cada docent, fent ús del llenguatge plàstic i artístic amb llibertat, amb la intenció 
de compartir idees, sentiments i emocions.  
 
Cursos impartits per Marta Berrocal, creadora del projecte Expressart. 
 

 
Oferim quatre edicions d’aquest curs. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Lloc: MACBA. Els dilluns 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre de 18 a 21 h  
Lloc: Girona. Els dimecres 5, 12, 19 i 26 de novembre de 18 a 20.30 h  
Visita al MACBA: dissabte 22 de novembre de 10.30 a 13 h  
Inscripció: a partir del dilluns 6 d'octubre 2014 
En col·laboració amb el Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona 
 
SEGON TRIMESTRE 
Lloc: MACBA. Els dilluns 9, 16 i 23 de febrer, 2 i 9 de març de 18 a 21 h  
Inscripció: a partir del dilluns 12 de gener 2015 
 
Lloc: Reus. Els dimecres 21 i 28 de gener, 4 i 11 de febrer de 18 a 20.30 h 
Inscripció: a partir del dilluns 15 de desembre 2014 
Visita al MACBA: dissabte 7 de febrer d'11 a 13.30 h 
 
Durada: 15 hores. Inclou alguna sessió no presencial 
Preu: 20 euros 
Reserves: Inscripció a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Contacte: Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
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Curs d’iniciació a l’art contemporani (professorat infantil i primària) 

 
 
 
 

 
Aquest curs pretén oferir pautes de lectura al 
voltant de les principals manifestacions 
artístiques de la segona meitat del segle XX, 
amb l'objectiu d'assolir una visió panoràmica de 
l'art contemporani, i desfer el mite que és 
críptic o difícil d'entendre.  
 
En el decurs de les sessions s'analitzaran 
aspectes vinculats tant a la producció com al 
procés de creació de treballs concrets, des 

d’una experiència directa i lúdica a les sales del Museu. Per tal d’aprofundir en 
el coneixement del marc historicocultural en el qual s’inscriuen les obres 
analitzades, es farà èmfasi en la lectura i l’anàlisi reflexiva de textos d’artista. 
 
El fet d’entendre el museu com un instrument dinàmic, on es poden intercanviar 
idees i coneixement des d’una mirada flexible, en facilita la iniciació de manera 
lúdica i respectuosa. 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2014 AL 23 DE FEBRER DE 2015 
Oferim dues edicions d'aquest curs.. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
Els dilluns de 18 a 20.30 h 
Dates: 4, 11, 18 i 25 de novembre 
Visita al MACBA: dissabte 22 de novembre d'11 a 13.30 h 
Inscripció: a partir del dilluns 6 d'octubre 2014 
Lloc: ACVic Centre d'Arts Contemporànies, C. Sant Francesc, 1  
08500 Vic -Barcelona |  
tel ++34938853704 |  
e-mail: info@acvic.org  
En col·laboració amb el ACVic Centre d’Arts Contemporànies  
 
SEGON TRIMESTRE  
Els dilluns de 18 a 20.30 h 
Dates: 2, 9, 16 i 23 de febrer 
Visita al MACBA: dissabte 21 de febrer d'10.30 a 13 h 
Lloc: Lleida 
Inscripció: a partir del dilluns 12 de gener 2015 
En col·laboració amb el Centre d’Art La panera 
 
Durada: 15 hores 
Preu: gratuït 
Reserves: Inscripció a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Contacte: Tel. 93 412 14 13 educacio@macba.cat     
 

 
Curs d'iniciació a l’art contemporani: "I"  
de Instal·lació 
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II Jornades d'Educació per al professorat 

 
 
 

 
Com a inici del nou curs escolar, proposem celebrar unes primeres jornades 
adreçades al professorat d’educació secundària i batxillerat.  
 
L’objectiu d’aquesta trobada és el de presentar una panoràmica dels diversos 
programes educatius adreçats a l’alumnat de secundària i batxillerat, mostrar 
les novetats d’aquest any i compartir la diversitat de propostes.  
 
Volem, però, que aquest sigui un espai d’encontre amb la comunitat educativa, 
i per això convidem a docents que han desenvolupat algun projecte durant el 
curs anterior a compartir la seva experiència de treball amb l’art contemporani 
en general, i amb les propostes del MACBA en particular. 
 
 
 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
 

 

Data d’inici i de finalització: 15 de novembre de 10 a 18 h 
Preu: gratuït 
Reserves: Inscripció a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Contacte: Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
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Curs: Assajant des de la Col·lecció (professorat secundària i 
batxillerat) 

 
 

 
Aquest curs es relaciona directament amb la nova presentació de la Col·lecció 
MACBA, una mostra que explora alguns desbordaments produïts en les 
pràctiques de l’art des de finals dels anys setanta fins a principis dels noranta. 
Organitzat en cinc sessions temàtiques, el curs investiga la Col·lecció fent 
dialogar obres d'avui amb obres i documents del passat recent 
 
Els temes de les sessions són: 
 

1. La cultura popular  
2. El carrer 
3. El cos i el seu revers 
4. Polítiques de ficció 
5. Cartografies contemporànies 

 
 
 

Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
DEL 24 DE GENER AL 7 DE JULIOL DE 2015 
Oferim dues edicions d’aquest curs. 
 
SEGON TRIMESTRE 
Lloc: MACBA  
Dates: Els dissabtes 24 i 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer, de 10.30 a 13.30 h  
Inscripció: A partir del dilluns 15 de desembre 2014 
 
ESTIU 
Lloc: MACBA.  
Dates: 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol , d'11 a 14 h 
Inscripció: A partir del dilluns 1 de juny 2015 
 
Durada: 15 hores. Inclou alguna sessió no presencial 
Preu: 20 euros 
Reserves: Inscripció a: http://www.macba.cat/ca/educacio  
Contacte: Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
 



 
 

209 

 

 

"Tête à tête" amb l’art contemporani (professorat secundària i 
batxillerat) 

 
 

 
Aquest curs està plantejat com una 
iniciació a l’art contemporani. L’objectiu 
és proporcionar una aproximació a les 
pràctiques artístiques per tal d’examinar 
els diversos llenguatges artístics des 
d’una mirada oberta i flexible.  
 
La dinàmica del curs combinarà 
sessions teòriques amb sessions 
d’observació i anàlisi directa d’obres en 
el marc d’alguns equipaments culturals. 
També es facilitarà informació sobre el 

treball d’alguns dels artistes que formen part de la Col·lecció MACBA, i es 
potenciarà la lectura des de les fonts d’origen com a base per a un anàlisi 
crítica. Les diverses perspectives d’aproximació a l’art contemporani permetran 
iniciar processos de diàleg i explorar els conceptes clau que es posin de relleu 
en la reflexió col·lectiva. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
DEL 22 D'OCTUBRE DE 2014 AL 21 DE FEBRER DE 2015 
Oferim dues edicions d’aquest curs. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
Lloc: Lleida 
Els dimecres 22 i 29 d’octubre, 5 i 12 de novembre, de 18 a 20.30 h  
Visita al MACBA: dissabte 8 de novembre d'11 a 13.30 h 
Inscripció: a partir del dilluns 8 setembre 2014 
En col·laboració amb el Centre d’Art La panera 
 
SEGON TRIMESTRE 
Lloc: Amposta 
Els dissabtes 24 i 31 de gener, 7 i 14 de febrer, d'11 a 13.30 h  
Visita al MACBA: dissabte 21 de febrer d'11 a 13.30 h 
Inscripció: a partir del dilluns 15 desembre 2014 
En col·laboració amb Lo Pati centre d’Art terres de l’Ebre 
 
Durada: 15 hores. Inclou alguna sessió no presencial 
Preu: 20 euros 
Reserves: Inscripció a: http://www.macba.cat/ca/educacio   
Contacte: Tel. 93 412 14 13 |educacio@macba.cat  

 
Art contemporani. Nivell zero 
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Sistemes oberts. Experimentació artística i creativitat científica 
En col·laboració amb la Facultat de Física de la UB 
 

 
 

 
Sistemes oberts és un nou curs que ofereix al professorat l'oportunitat de 
descobrir i examinar la hibridació i la convergència entre les pràctiques 
artístiques i científiques. Dues formes de coneixement que no es poden valorar 
només en termes d’èxit o fracàs, sinó que cal entendre-les com a activitats de 
recerca i investigació del que ens és desconegut.  
 
El curs s'estructura en una sèrie de sessions que permetran obrir un espai 
d'exploració d’aquests punts de connexió entre la creativitat artística i 
l'experimentació científica a través de la discussió i la conversa entre 
protagonistes dels diversos àmbits.  
 
Amb la participació de Josep Perelló, professor agregat al departament de 
Física Fonamental de la Universitat de Barcelona 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: Els dimecres 15 i 29 d’octubre, 12 i 26 de novembre, 
14 de gener i 11 de febrer, de 18 a 20 h. 
Lloc: MACBA  
Preu: 20 euros 
Total: 30 hores. Inclou algunes sessions no presencials. 
Inscripció: A partir del dilluns 8 de setembre de 2014 
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Workshops_Activar l'aula (professorat secundària i batxillerat) 

 
 

 
Aquesta proposta planteja el workshop com un nou espai on el professorat 
podrà adquirir coneixements i recursos d'aplicació directa a l'aula. Concebuts 
amb un format de taller pràctic, els workshops seran impartits per artistes, 
agents del món de l'art i especialistes de la comunitat educativa. 
 
Com transformar conceptes vinculats al llenguatge contemporani en formes 
pràctiques de transferència a l'aula? Des d'aquest punt de partida, els tallers 
tenen l’objectiu de proporcionar eines de treball a l'alumnat, generar continguts 
que puguin aplicar-se a contextos reals d'aprenentatge i viure processos 
creatius de la mà de convidats professionals. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Data d’inici i de finalització: Del 19 de desembre de 2014 al 15 d’abril de 2015 
Oferim sis tallers al llarg del curs: Els dimecres 19 de novembre, 10 de desembre, 
21 de gener, 18 de febrer, 18 de març i 15 d'abril, de 18 a 21 h 
Lloc: MACBA 
Preu: Gratuït 
Inscripció: A partir del dilluns 6 octubre 2014 
Contacte: Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio@macba.cat  
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Allibera la teva creativitat! 

 
 

 
L’objectiu del curs és imaginar, portar a terme i compartir propostes plàstiques 
inspirades en l’art contemporani i desenvolupar processos de creació inspirats 
en el treball de diferents artistes, amb la intenció d’aplicar a l’escola el treball i 
la metodologia proposades, especialment en l’àrea d’educació visual i plàstica. 
 
La dinàmica del curs combinarà estones de teoria que facilitin la comunicació i 
l’apropament a l’art contemporani amb estones de caràcter pràctic on caldrà 
treballar amb materials específics per resoldre algunes propostes que seran 
plantejades com a problemes creatius amb infinites solucions possibles. El curs 
pretén que els participants s’adonin de la seva capacitat creativa, oferint-los 
eines perquè alliberin aquest potencial i deixin de banda inseguretats, pors i 
prejudicis, amb la intenció que cadascú pugui després fer el mateix amb els 
seus alumnes.  
 
Adreçat a professorat d’educació infantil i primària que coneguin o no el 
projecte Expressart. Museu portàtil i vulguin aprofundir en els processos 
creatius i en les activitats practiques que es poden dur a terme a l’aula de 
plàstica prenent com a punt de partida l’art contemporani. Amb un caràcter 
essencialment pràctic. 
 
Curs impartit per Marta Berrocal 
 
 

 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Dates: 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol de 2015, de 10 a 13 h 
Total: 15 hores 
Preu: 20 euros 
Lloc: MACBA  
Inscripció: A partir del dilluns 1 de juny 2015 
Contacte: Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio@macba.cat  
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Assessorament en treballs de recerca (exclusiu batxillerats) 
 

 
 

 
Per primera vegada el MACBA facilita temàtiques i recursos per a la 
planificació, documentació i orientació específica dels treballs d’investigació. 
Seguint els paràmetres establerts pel currículum de batxillerat, la proposta 
s'articula entorn al patrimoni artístic i arquitectònic del Museu: 
 

• Reaccions artístiques després de la Segona Guerra Mundial 
• Anys cinquanta: arquitectura i disseny a Barcelona 
• La construcció de la identitat: cos i performance 
• Art i gènere  
• El paper de la fotografia en la imatge de la ciutat 
• Art pop en l'escena artística catalana 
• Llenguatge i experimentació poètica en el camp de l'art 
• Arts visuals i arts escèniques: espais de trobada 
• Quan el cinema i el vídeo entren al museu 
• De l'escultura a la instal·lació artística 
• La irrupció del so en la pràctica artística  
• Punts de diàleg i conflicte entre art i arquitectura 

 
L'assessorament es dirigeix tant al professorat com a l'alumnat que ho sol·liciti. 
L'elecció del tema, la planificació de la recerca, les eines per la cerca 
bibliogràfica i el tipus de suport o tutorització institucional es pactarà en cada 
cas segons el tema d'investigació, els objectius inicials i els interessos 
personals. 
 
L’equip de programes educatius del MACBA està format per Tonina Cerdà, 
Yolanda Jolis, Ariadna Miquel, Marta Velázquez i l’equip d’educadors del 
Museu. Amb l’assessorament permanent de Marta Berrocal i la col·laboració de 
David Armengol, Jordi Ferreiro i Quim Packard. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 
Contacte: 93 412 14 13 i educacio@macba.cat  
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Debats d’educació 

 
 

 
El MACBA col·labora en la organització dels Debats d'educació, una iniciativa 
de la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per impulsar el 
debat social sobre el futur de l'educació..  
 
Trobareu la programació dels debats a http://www.macba.cat/ca/educacio  
 

 
 
Més informació a: http://www.macba.cat/ca/educacio  

 

Data d’inici i de finalització: http://www.macba.cat/ca/educacio 
Durada: 2 hores aprox. 
Preu: entrada gratuïta 
Reserves: sense inscripció prèvia. Capacitat limitada 
Contacte: Tel. 93 412 14 13 | educacio@macba.cat 
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Museu d’Art de Girona 
 

 



 

Visita didàctica: l’Antic Hospital de Santa Caterina 
 

 
 
L’Antic Hospital de Santa Caterina, actual seu de la Generalitat de Catalunya a 
Girona, forma part de la història de la nostra ciutat.  

 
Des de la seva creació l’hospital va ser 
protagonista d’alguns dels 
esdeveniments històrics més 
importants de la ciutat de Girona. Els 
espais patrimonials que conserva dins 
el seu recinte (farmàcia històrica, 
capella, baluard de la muralla gòtica...) 
ens ajuden a entendre esdeveniments 
rellevants de la història de la ciutat: 
l’evolució del barri del Mercadal, la 

Guerra del Francès... 
 
Us proposem un recorregut al llarg dels diferents espais de l’edifici. A partir 
d’ells desgranarem moments de la història de la ciutat. Coneixerem com era un 
hospital dels s. XVIII i XIX i les funcions dels apotecaris al llarg del temps. 
 
Habilitats que desenvolupa: Conèixer un dels centres culturals de la ciutat de 
Girona; identificar i valorar el patrimoni històric de la ciutat; conèixer la història i 
l’evolució de l’Antic Hospital; donar a conèixer la funció, usos i necessitats 
d’una farmàcia hospitalària i l’ofici d’apotecari. I situar la guerra del francès i els 
setges de Girona en el temps 
 

 

Més informació a: www.museuart.com  

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 5è i 6è d’educació primària i 1r i 2n d’ESO 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: Consultar al telèfon d’informació del Servei Educatiu del Md’A 
Duració: 1.30 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Requisits: reserva amb un mes d’antelació 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita-taller: Art i ciència. El misteri dels colors 
 

 

 
A les sales del Museu ens aproparem als colors, 
veurem com es preparen a partir dels pigments, des 
de molt abans de la fabricació industrial de les 
pintures. I l’ús dels colors a la pintura: colors freds i 
calents, colors complementaris. O el simbolisme dels 
colors. 
 
Al taller ens acostarem al color des d’un punt de    
vista físic. Treballarem, de forma pràctica, l’absorció 
de la llum, la seva descomposició, la diferenciació 
dels colors primaris i secundaris de la llum, i les 
diferències entre colors pigment primaris i secundaris. 
Amb els alumnes de batxillerat sintetitzarem un 
pigment tal com es faria en un laboratori. 

                                                         
Habilitats que desenvolupa: comprendre la importància de la química en l’art i 
les solucions que pot aportar a problemes com l’obtenció de materials, 
l’elaboració de pigments, la conservació preventiva etc.; utilitzar amb autonomia 
estratègies d’investigació pròpies de les ciències i familiaritzar-se amb l’ús de 
l’instrumental químic; conèixer els punts bàsics de la teoria de la llum i la teoria 
del color; descobrir el procés de creació del color a través de substàncies i 
productes naturals. 
 

 

Més informació a: www.museuart.com  

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 2 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita didàctica: El gran dia de Girona 
 

 
 

 
Visita-itinerari per conèixer els setges de 
Girona i els fets històrics de la batalla del 
19 de setembre de 1809, coneguda com 
”El gran dia de Girona”: l’atac francès, la 
participació del poble, la companyia de 
Santa Bàrbara... 
 
A les muralles de la ciutat, visitarem el 
lloc on va tenir lloc la batalla. I a l’Auditori 
Josep Irla, de la seu de la Generalitat de 

Catalunya a Girona, analitzarem el quadre de Ramon Martí Alsina El gran dia 
de Girona. Visitarem també el punt d’interpretació de l’Antic Hospital de Santa 
Caterina i la farmàcia històrica de l’hospital per conèixer com eren en el 
moment dels fets. 
 
Habilitats que desenvolupa: conèixer la Guerra del Francès i els Setges de 
Girona, valorant-ne els fets, els personatges i les manifestacions artístiques 
que hi estan relacionades; conèixer els principals centres culturals gironins que 
preserven peces o obres relacionades amb la Guerra del Francès; interpretar 
l’obra de Martí Alsina i el significat de la pintura El Gran dia de Girona (ESO i 
batxillerat).  
 
Analitzar els fets polítics més rellevants de la construcció de l’estat liberal a 
Espanya. Identificar l’ impacte de la Guerra del Francès. Valorar les continuïtats 
i canvis respecte de l’Antic Règim (batxillerat) 
 

Més informació a: www.museuart.com  

 
Detall d’ El gran dia de Girona 

© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: 3r i 4t d’ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: Consultar al telèfon d’informació del Servei Educatiu del Md’A 
Duració: 2 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Requisits: reserva amb un mes d’antelació 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita-taller: el vitraller de la catedral 
 

 
 

 
A les sales del Museu observem les taules de 
vitraller amb què van ser fets alguns dels 
vitralls de la catedral de Girona. Amb el 
suport de material didàctic ens familiaritzem 
amb les eines, materials i tècnica del vitrall i 
amb qüestions com l’obtenció i decoració del 
vidre.  
 
Seguidament visitem la catedral de Girona 
per contemplar els vitralls que van ser fets 
amb les taules de vitraller del Museu d’Art. 
Observarem també les característiques dels 
vitralls i quines eren les seves funcions. A la 
part de taller, experimentarem, amb pintures 
transparents sobre acetat, la lluminositat dels 

colors en ser travessats per la llum. 
 
Habilitats que desenvolupa: descobrir el procés de realització d’un vitrall i el 
seu significat simbòlic a l’època medieval; estimular hàbits d’observació a partir 
de l’anàlisi del vitrall; experimentar vivencialment els espais de l’arquitectura 
gòtica i sensibilitzar envers el patrimoni cultural. 
 

Més informació a: www.museuart.com  

     
       © Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: educació primària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 2 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne  
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita-Taller: Fem ciència amb l’art: transformació de la matèria 
 

 

A les sales del Museu d’Art de Girona s’exposen 
escultures de diverses èpoques i estils artístics 
elaborades amb materials molt diversos: roques, 
fusta, fang, guix, metall.. Coneixerem les 
propietats dels materials amb què estan fetes 
aquestes escultures i com les seves propietats 
físiques i químiques determinen el treball de 
l’artista i la seva conservació.  
 
Al taller experimentarem amb diferents materials 

(roques, fusta, metall) per veure com es degraden amb el temps i les 
inclemències meteorològiques. Observarem també com reaccionen algunes 
roques (com la calcària) amb la pluja àcida o com s’oxiden els metalls. 
                                                         
Habilitats que desenvolupa: reconèixer l’entorn natural com una realitat 
dinàmica sotmesa a canvis que tenen lloc per causes, processos, velocitats i 
intensitats diferents; comprendre la importància de la química en l’art i les 
solucions que pot aportar a aspectes com l’obtenció de materials, l’elaboració 
de pigments, la conservació, la restauració... 
 
 

 

Més informació a: www.museuart.com  

 

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Batxillerat 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 2 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita didàctica: Romànic i Gòtic 
 

 

 
 
Visita comentada a les col·leccions 
d’art romànic i gòtic del Museu d’Art 
de Girona i a la Catedral de Girona. Al 
Museu d’Art observarem les obres 
més significatives de la seva col·lecció 
d‘art romànic i gòtic i aprendrem a 
identificar les característiques 
d’aquests estils artístics. A la Catedral 
de Girona observarem in situ les 
característiques de l’arquitectura 
gòtica i coneixerem com es construïa 
una catedral. 

 
Habilitats que desenvolupa: conèixer i diferenciar els trets definitoris de l’art 
romànic i gòtic; copsar el procés constructiu d’una catedral gòtica; aprendre 
que l’art és un testimoni valuós del context històric de l’època en què va ser 
creat. 
 

Més informació a: www.museuart.com  

 

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: educació secundària obligatòria i batxillerat 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 2 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita didàctica: Un museu ple de moviment 
 

 

Visitarem el Museu, tot observant el 
moviment de les escultures i els 
personatges de les pintures, i 
descobrirem què ens volen transmetre 
amb els seus gestos i postures corporals.  
 
Experimentarem aquests moviments i els 
donarem vida. Observarem també els 
dibuixos ornamentals de les ceràmiques i 
descobrirem com les línies i els motius 
decoratius ens proposen moure’ns en 

diferents direccions i formacions. Per acabar ballarem plegats transformant-nos 
en les figures i personatges del Museu, que cobraran vida ballant. 

  
Habilitats que desenvolupa: viure l’experiència de relacionar diferents 
llenguatges artístics; experimentar el Museu com un espai per observar l’art 
des del moviment; evocar mitjançant el llenguatge de la dansa, les emocions 
que susciten les obres d’art; descobrir la dansa popular a través de la pintura 
exposada al Museu. 
 
 

 

Més informació a: www.museuart.com  

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes:  1r, 2n i 3r d’educació primària  
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 1.30 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita didàctica: La dansa dels animals fantàstics 
 

 
 

A les sales del Museu descobrirem 
animals fantàstics i reals: un drac, una 
àliga amb dos caps, una lleona que 
s’enfila d’alt d’una columna... Aprendrem 
la seva història i experimentarem amb 
els moviments que aquests animals ens 
suggereixin.  
 
Cada nen i nena es disfressarà amb els 
atributs d’una animal i tots plegats 
ballarem la dansa dels animals 
fantàstics. 

 
Habilitats que desenvolupa: apropar els nens i nens a l’estètica medieval i al 
seu significat simbòlic a través de la representació d’animals fantàstics; 
experimentar els llenguatges plàstic i corporal establint lligams entre ells; 
motivar la creativitat, la imaginació i l’habilitat corporal a partir de la 
representació d’un animal. 
 
 

 

Més informació a: www.museuart.com  

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes:  P4 i P5  
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 1.30 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne 
Grups de menys de 21 alumnes: 66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Visita-taller: Pintem sense colors 
 

 

 
Al Museu d’Art de Girona tenim una 
petita exposició que mostra algunes 
de les substàncies naturals que els 
artistes havien emprat per elaborar 
colors, abans de la fabricació 
industrial de les pintures. Des de 
minerals com el lapislàtzuli a animals 
com la cotxinilla. Coneixerem com es 
poden obtenir pigments a partir de 
substàncies naturals. En petits grups 
de treball elaborarem pigment negre 
amb carbó i tinta de calamar, taronja 

amb safrà, etc. per tal de poder pintar amb els nostres propis colors. 
 
Habilitats que desenvolupa: experimentar les possibilitats dels elements de la 
natura per a l’elaboració de pigments; conèixer el procés d’elaboració dels 
pigments a partir de substàncies naturals i sensibilitzar envers el patrimoni 
cultural. 
 

Més informació a: www.museuart.com  

 
© Arxiu Museu d’Art de Girona 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: educació primària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dimarts a divendres de 10 a 16h 
Duració: 2 h  
Preu: Grups de 21 a 30 alumnes: 3.30€/alumne.  
Grups de menys de 21 alumnes:66€/grup 
Període de reserva: tot l’any excepte els mesos de juliol i agost 
Reserves: 972 41 40 58; mageducacio.cultura@gencat.cat de dimarts a divendres 
de 10 a 14h 
Contacte: Tel. 972 41 40 58 
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Museu de Lleida: diocesà i comarcal 
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Itinerari educatiu: Descobrim la Lleida del Barroc 
 

 

 
Els segles XVII i XVIII van ser uns anys 
convulsos per a la història de Lleida, en 
particular i de Catalunya, en general. 
Temps de conflicte que es van iniciar 
amb la guerra dels Segadors (1640-44) 
i van concloure amb la guerra de 
Successió (1714). Aquests fets van 
esdevenir essencials en la configuració 
de la memòria col·lectiva del país, i és 
per això que us volem apropar aquells 
aspectes de la vida quotidiana dels 
lleidatans que a vegades queden 

oblidats en els llibres d’història.  
 
Us proposem un itinerari educatiu que comença al Museu de Lleida i continua 
pels carrers i places de la ciutat evocant la història, la vida quotidiana, els oficis, 
l’art i el patrimoni cultural de l’època. 
 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat a la Lleida del segle XVIII així 
com als fets històrics esdevinguts, com la guerra de Successió. Comprendre 
quina va ser la repercussió d’aquest fet bèl·lic en la vida quotidiana dels 
catalans. 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: visita només al Museu: 30€ / 1 hora  Visita Museu + itinerari carrer: 
45€ / 2 hores. Duració: 2 h  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al  973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
 



 

227 

 

Itinerari educatiu: Les tres cultures a la Lleida medieval  
 

 

 
Passejant per les sales del Museu 
observarem obres d’art que ens 
descobriran les tres cultures que van 
conviure a la Lleida medieval: la cultura 
jueva, la cristiana i la musulmana.  
 
Després tenim tres opcions per 
completar l’activitat: anar a l’aula 
didàctica per crear un personatge 
relacionat amb els relats explicats 
durant la visita o realitzar un itinerari 

guiat pel centre històric de Lleida visitant “la moreria”,  “la cuirassa jueva” i els 
espais i monuments de la “Lleida cristiana”. Finalment si us veieu amb forces 
podrem combinar-les totes tres. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat a les tres cultures de la Lleida 
medieval: cristiana, jueva i musulmana. Aprendre a valorar el llegat d’aquestes 
tres cultures, que han conformat la nostra identitat al llarg de la història. 

 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 
 
 
  
 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: visita només al Museu: 30€ / 1 hora  Visita Museu + itinerari carrer: 
45€ / 2 hores. Duració: 2 h  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: Mites i llegendes, a la recerca del món imaginari 
 

 

 
Mites i llegendes, a la recerca del 
món imaginari, consisteix en un 
itinerari per les sales del Museu, 
des de la prehistòria fins al segle 
XVIII, a partir d’una selecció 
d’objectes arqueològics i obres 
d’art que ens ajuden a explicar 
diferents mites i llegendes aportats 
per les diferents cultures i 
civilitzacions representades a les 
col·leccions. Abans, durant i 
després de la visita veurem 
audiovisuals i llegirem textos que 

ens ajudaran a comprendre millor els relats explicats durant la visita. 
 
Habilitats que desenvolupa: descobrir elements de la mitologia clàssica que 
han influenciat la nostra cultura, iconografia i mentalitat, a partir de la visita de 
les obres del Museu. 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: Animalia. Descobreix els animals que amaga el 
Museu 

 
L’activitat consistirà en un joc de 
memòria i d’interpretació que 
permetrà als nens descobrir el 
bestiari de les peces del Museu i 
relacionar-lo amb la fauna de 
Catalunya i també amb la d’altres 
indrets del món.  
 
L’objectiu és donar a conèixer de 
quina manera els animals han 
acompanyat els éssers humans i 
com sovint han estat representats a 
les obres d’art. Descobrirem els 

diversos rols que al llarg de la història han tingut els animals en l’àmbit 
domèstic, l’agricultura, la religió, el poder... 
 
Habilitats que desenvolupa: aprendre a relacionar les representacions 
d’animals de les obres del Museu amb la seva significació social, iconogràfica, 
etc. al llarg de la història. Possibilitat de practicar diferents llengües com el 
català, castellà, anglès, francès, italià i alemany, en les visites realitzades en 
aquests idiomes. 
 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: El camí del Saber. Harmonia, Art, Ciència 
 

 

 
La visita consisteix en un itinerari guiat 
per l’àmbit baix medieval del museu, 
basat en una selecció de peces que 
ens permet descobrir com 
s’organitzaven els estudis medievals 
dins el context històric i social de la 
ciutat de Lleida.  
 
La visita va seguida d’un taller a 
escollir, que ajuda a complementar els 
continguts de la visita: música, 
matemàtiques, astronomia, geometria i  
ciències naturals. 

 
Habilitats que desenvolupa: Introduir els alumnes a la Lleida medieval i als 
coneixements que s’impartien a l’antic Estudi General, així com el context 
social de l’època. 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Requisits:  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: Seu Vella 
 

 
 

 
 
Visita guiada dinamitzada basada en 
una selecció d’objectes procedents de 
la Seu Vella. Es treballen els aspectes 
que configuren la vida en una ciutat 
medieval i la transformació soferta pel 
monument al llarg de la història. El 
guia fa especial èmfasi en el rol dels 
artistes/artesans medievals: escultors, 
pintors, orfebres, etc. 
 
 
 

 
Habilitats que desenvolupa: Descobrir la Seu Vella com la gran catedral 
medieval, símbol de la societat lleidatana, i totes les vicissituds que va patir i 
que van causar la dispersió de les seves obres d’art.  

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al  973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: Camí de Sant Jaume 
 

 
 

 
Mitjançant un joc de pistes basat en 
l’observació directa de l’obra d’art, els 
alumnes van relacionant els trets 
característics de la tradició del Camí 
de Sant Jaume.  
 
Es treballa la iconografia del pelegrí i 
es realitzen connexions amb la 
iconografia d’altres religions, la 
simbologia dels colors, etc. 
 
 

 
 
Habilitats que desenvolupa: Endinsar l’alumnat en la iconografia del pelegrí i 
el món del pelegrinatge a través de la iconografia de sant Jaume representada 
en les obres del Museu.  

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
 



 

233 

 

Itinerari educatiu: tècniques artístiques 
 

 
 

 
A partir de l’observació directa de l’obra 
d’art i la realització de tallers, els 
alumnes descobreixen com l’artista/ 
artesà resol la manera d’expressar allò 
que sabia, pensava, desitjava, 
somniava...  
 
En el recorregut per les sales es 
plantegen una sèrie de qüestions 
envers la tècnica: d’on prové? qui i com 
la va fer? Per què s’utilitza una tècnica 
determinada? ... 

 
 
Habilitats que desenvolupa: Introduir als alumnes en les diferents tècniques 
artístiques explicades a través de les obres seleccionades en la col·lecció 
permanent del Museu, així com desenvolupar la capacitat artística de l’alumnat.  

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: educació infantil,  primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: Història de l’alimentació 
 

 
 

 
Visita guiada acompanyada de taller on 
el grup interactua amb una selecció 
d’objectes escollits de cadascuna de 
les etapes històriques que contempla el 
Museu.  
 
Els alumnes descobreixen quins 
processos han experimentat els 
aliments al llarg de la història, des del 
seu origen fins que arriben a la nostra 
taula: sistemes de producció, 
conservació i intercanvi (comerç) dels 
aliments. 

 
 
Habilitats que desenvolupa: Incentivar la capacitat imaginativa de l’alumnat, 
tot recreant la història de l’alimentació des de la prehistòria fins als nostres dies. 
A través d’una selecció d’obres que es troben al Museu,  els alumnes 
descobreixen quins són els processos que segueixen aquest aliments fins 
arribar al consumidor. 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: de la prehistòria a  Roma 
 

 
 

 
 
Els alumnes interactuen, mitjançant la 
visita a les sales del Museu, amb una 
selecció d’objectes escollits de les 
etapes històriques que contempla el 
Museu en l’àmbit de l’arqueologia: 
paleolític, neolític, edat de bronze, 
edat de ferro, estat Ilerget i època 
romana. 
 
 
 
 

 
Habilitats que desenvolupa: Endinsar a l’alumnat en l’època de la prehistòria 
fins l’època de Roma, tot interactuant amb les obres i objectes arqueològics del 
Museu. 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al  973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: del Romànic al Gòtic 
 

 
 
 

 
Els alumnes interactuen amb una 
selecció d’objectes escollits de les 
etapes històriques compreses en els 
àmbits: Romànic i Gòtic.  
 
La visita aporta una visió general del 
context històric i social de cada època 
i permet descobrir les diferents 
tècniques i característiques estètiques 
dels objectes de la col·lecció 
permanent del Museu. 
 

 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat a l’època de l’art Romànic i el 
Gòtic, així com desenvolupar la seva imaginació tot recreant la vida quotidiana 
de la Lleida medieval. 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al  973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: del Gòtic al  Barroc 
 

 
 
 

 
Els alumnes interactuen amb una 
selecció d’objectes escollits de les 
etapes històriques compreses en els 
àmbits: Gòtic, Renaixement i Barroc.  
 
La visita aporta una visió general del 
context històric i social de cada època i 
permet descobrir les diferents 
tècniques i característiques estètiques 
dels objectes de la col·lecció 
permanent del Museu. 
 

 
Habilitats que desenvolupa: endinsar l’alumnat en aquesta època de grans 
canvis en tots els àmbits de la societat. Incentivar la seva imaginació en mig 
dels avenços científics i el descobriment del Nou Món, que van configurar una 
nova etapa, l’edat Moderna. 
 

 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al  973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Itinerari educatiu: El Museu hospitalari. El patrimoni a l’abast de 
tothom 
 

 

 
El Museu de Lleida endega un nou 
projecte educatiu amb la voluntat 
d’atendre a infants amb necessitats 
educatives especials. L’objectiu 
d’aquesta proposta és el de fer 
accessible l’experiència educativa que 
es desenvolupa al Museu a tots aquells 
nens i nenes que per malaltia es troben 
ingressats en un centre hospitalari. 
 
Per aquest motiu volem contribuir al 
dret contemplat per la Carta Europea 
dels Nens Hospitalitzats resolta pel 
Parlament Europeu l’any 1986 que 

vetlla pel manteniment de la seva formació escolar durant la seva permanència 
a l'hospital, i a beneficiar-se dels ensenyaments dels mestres i del material 
didàctic que les autoritats escolars posen a la seva disposició. 
 
El Museu Hospitalari porta a terme tallers educatius adaptats a les necessitats 
educatives de les aules hospitalàries i compta amb la supervisió dels 
responsables de les mateixes. Són activitats que es realitzen, segons els 
casos, amb la participació dels pares o dels professionals del centre hospitalari. 
 

Més informació a: http://www.museudelleida.cat 

 
Data d’inici i de finalització: del 16 de setembre de 2014 al 19 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari i preu: 30€ grup classe. Duració: 1h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: per via telefònica al 973 28 30 75 
Contacte: Tel. 973 28 30 75 | museu@museudelleida.cat  
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Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
 

Museu Arqueològic (Tarragona) 
Museu i Necròpolis Paleocristians (Tarragona) 

Vil·la romana dels Munts (Altafulla) 
Vil·la romana de Centcelles (Constantí) 

 

 



 

Taller didàctic: Divertim-nos amb els romans! (Museu Arqueològic) 

 

 
Utilitzant el joc com a base, pretén 
iniciar en el concepte de la Història a 
nens i nenes que tenen una relació 
amb el medi però que encara no han 
estat introduïts en els temes de 
periodització.  
 
Per als més petits, l’activitat es 
desenvolupa fonamentalment a partir 
de l’experimentació dels jocs. 

 
Habilitats que desenvolupa: 

• Introduir en el concepte del passat. 
• Iniciar en el concepte de l’herència i la transmissió cultural. 
• Incitar l’interès pel patrimoni i la història. 

 
 

 
 
 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-infantil&idEdu=13  

 
 

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona. 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil, educació primària (cicle inicial i mitjà), 
educació especial, educació en el lleure i famílies 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1,5/ 2 h 
Preu: 80€ (grups de fins a 20 persones). 4€ per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Perseu, el Sant Jordi grec (Museu Arqueològic) 

 

 
Activitat que parteix del paral·lelisme 
entre la llegenda de Sant Jordi i el mite 
de  Perseu i Andròmeda, representat 
en el conegut mosaic de la Medusa 
procedent  de Tàrraco, que ens permet 
conèixer  alguns dels protagonistes de 
la mitologia  clàssica.  
  
  
 
 
  

Habilitats que desenvolupa:  
• Introduir la història i la cultura romana a través de mites i llegendes que 

ens són properes.  
• Apropar el coneixement del patrimoni de Tàrraco d’una manera 

participativa.  
• Incitar l’interès pel patrimoni i la història.  
• Coneixement de l’escriptura romana sobre diferents suports.  
• Elaboració d’un mosaic.  

 
 

 
 
 
Més informació a: http://www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-infantil&idEdu=39   

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona. 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil i educació primària, famílies i educació en 
el lleure 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1h 30‘ 
Preu: 70 € (grups inferiors a 20); 3,5 € per persona (grups superiors a 20). 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Per Júpiter!... entrarem a l’Olimp? (Museu Arqueològic) 

 

 
A través de la narració de quatre 
històries de déus i herois –una d’amor 
(Apol·lo i Dafne), de lluita contra el 
monstre (Perseu i la Medusa), d’herois 
molt esforçats (Hèrcules i el lleó de 
Nèmea) i del cicle de la natura (Plutó i 
Prosèrpina)– i d’un joc-itinerari es 
proposa entrar en contacte amb el món 
de la mitologia clàssica i compartir 
l’Olimp, la residència sagrada. 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Apropar els fonaments de les creences del món romà 
• Introduir al coneixement dels déus olímpics i a la seva iconografia 

procedent de la ciutat romana de Tàrraco. 
• Presentar mites i llegendes generats a partir dels personatges 

mitològics, les seves històries en relació a les ciutats, els cicles de la 
vida, etc. 

• Veure de quina manera la mitologia grega i romana formen part dels 
nostres referents culturals. 

• Incitar l’interès pel patrimoni i la història. 
 

 

 
 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-inicial&idEdu=11 
 
 

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona. 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle inicial, mitjà i superior-5è),  
educació en el lleure i famílies 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20). 4€ per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Retrobem-nos a Tàrraco! (Museu Arqueològic) 

 

 
A partir de la identificació de sis 
personatges que representen la 
societat de Tàrraco, i que es van 
descobrint al llarg del recorregut pel 
Museu, es pot fer una aproximació a 
diferents aspectes de la vida dels 
romans: com i on vivien, com era la 
població, com vestien, com era la seva 
educació, l’alimentació, les diversions, 
el comerç, les creences... 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Conèixer de manera globalitzadora, i a partir d’una sèrie de preguntes 

significatives, els principals trets de la vida en una ciutat romana 
(Tàrraco) a través de les restes que conserva el Museu. 

• Aproximar-nos als conceptes de canvi, permanència, seqüenciació i 
periodització. 

• Aprendre a extreure informació a partir de l’observació directa de les 
restes materials. 

• Conèixer què és i quina funció té el Museu, tot realitzant una primera 
aproximació global. 

• Valorar el patrimoni. 
 

 
 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-superior&idEdu=14  
 

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle superior de l’educació primària, ESO i educació en el 
lleure 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones. 4€ per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Vine al Museu i...queda’t de pedra! (Museu Arqueològic) 

 

 
Partint del món de l’escultura romana, del 
seu valor, de la seva significació i del seu 
paper com a comunicador en el món 
social i polític, en el si d’una civilització tan 
complexa com la romana (de la qual som 
hereus), es proposa una aproximació al 
món romà participativa i lúdica. 
 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Conèixer l’estructura social, política i urbana de la civilització romana. 
• Fer una aproximació a la cultura romana a través d’un tret molt 

característic d’aquesta: el retrat i la seva utilització com a transmissor 
d’un model de civilització. 

• Fer paral·lelismes amb la nostra cultura. 
• Incitar a la valoració del patrimoni i la història per a la vida present. 

 

 
 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-superior&idEdu=15  
 

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i superior), ESO, batxillerat, 
educació secundària postobligatòria, educació especial, educació en el lleure i 
famílies 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Requisits: Fotografia tipus carnet o fotocòpia d’una fotografia tipus carnet 
(aportada per cada participant en el taller) 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Encaixa la Història! (Museu Arqueològic) 

 

 
L’arqueologia, com a ciència 
pluridisciplinària i experimental, permet fer 
una aproximació als plantejaments 
científics per a l’estudi de diferents 
matèries, facilitant el contacte amb els 
mètodes d’investigació, els procediments 
d’anàlisis, la formulació d’hipòtesis i la 
seva verificació. Un dels objectius és, 
doncs, estimular el pensament crític i 
facilitar la comprensió del mètode 
hipoteticodeductiu. 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Sensibilitzar sobre el significat del concepte de patrimoni arqueològic, 

utilitzant com a exemple el passat romà de la ciutat de Tarragona. 
• Proporcionar un coneixement sobre què és la ciència arqueològica. 
• Fomentar l’interès pel nostre passat 
• Conscienciar sobre la necessitat de valorar i de protegir el nostre 

patrimoni 
• Introduir en la metodologia científica, aplicable a qualsevol matèria 

 
 
 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=eso&idEdu=17  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle superior de l’educació primària, ESO, batxillerat, 
educació secundària postobligatòria i educació en el lleure i famílies 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 15’ 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Posa ordre a l’Olimp! (Museu Arqueològic) 

 

 
A l’antiguitat clàssica la mitologia va 
esdevenir una manifestació essencial per 
a explicar els orígens i la història dels 
pobles, per a expressar la transcendència 
de l’ésser humà i trobar una explicació als 
fenòmens naturals i a la dinàmica de la 
naturalesa. A partir de la iconografia 
procedent de Tàrraco, relacionada amb 
els déus, els herois i els mites, es proposa 
una aproximació a la mitologia clàssica. 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Apropar els fonaments de les creences del món romà. 
• Introduir al coneixement dels déus olímpics i a la seva iconografia 

procedent de la ciutat romana de Tàrraco. 
• Presentar mites i llegendes generats a partir dels personatges 

mitològics, les seves històries en relació a les ciutats, els cicles de la 
vida, etc. 

• Veure de quina manera la mitologia grega i romana formen part dels 
nostres referents culturals. 

• Incitar l’interès pel patrimoni i la història. 
 
 
 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=eso&idEdu=16  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2014 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle superior-6è) ESO, batxillerat, 
educació secundària postobligatòria i altres adaptacions 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: DQM parles? VOX POPVLI.com (Museu Arqueològic) 

 

 
A partir de les restes epigràfiques que es 
conserven al Museu, els participants, 
convertits en reporters del diari VOX 
POPVLI, podran reconstruir la vida 
quotidiana de la ciutat romana, així com 
també conèixer els diferents mecanismes 
que es feien servir en la comunicació, des 
de la propaganda política, passant per les 
làpides funeràries, la informació de les 
vies o els registres dels artesans 
terrissaires. 

Habilitats que desenvolupa: 
• Introduir en el concepte de la comunicació, de la informació en època 

romana. 
• Aproximar-nos a la lectura de les restes epigràfiques, a través de les 

restes que conserva el Museu. 
• Aprendre a extreure informació a partir de l’observació directa de les 

restes materials. 
• Conèixer què és i quina funció té el Museu, tot realitzant una primera 

aproximació global. 
• Valorar el patrimoni. 

 
 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=batxillerat&idEdu=19  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: ESO, batxillerat, educació en el lleure i famílies 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 30’ 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Viatja a Tàrraco! (Museu Arqueològic) 

 
Amb el format d’una aventura guiada per 
un explorador, que té com a finalitat la 
descoberta de la ciutat de Tàrraco, es 
proposa un recorregut a través de les 
peces que es conserven al Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona, on 
poder apreciar les característiques 
d’aquesta ciutat al segle II dC i de la vida 
a l’època romana. La descoberta del nom 
de la ciutat, dels seus edificis públics, de 
les seves cases, de les diversions, la vida 

quotidiana, l’alimentació, el transport, la seva gent o la indumentària són alguns 
dels aspectes que permet realitzar aquesta proposta. Una oportunitat per a fer, 
després de quasi dos mil anys, un viatge a Tàrraco! 
 
Habilitats que desenvolupa: 

• Conèixer el Museu Arqueològic de Tarragona, centre de conservació de 
les restes materials procedents de la ciutat romana de Tàrraco. 

• Descobrir la ciutat romana de Tàrraco, a través de les seves restes 
materials conservades al museu. 

• Aprendre a extreure informació a partir de l’observació directa de les 
restes materials. 

• Conèixer els trets més rellevants de la vida quotidiana a les ciutats 
romanes i dels seus ciutadans. 

• Conèixer què és i quina funció té el Museu, realitzant una primera 
aproximació global. 

• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-mitja&idEdu=20  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, educació en el lleure, educació 
especial, famílies i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia. Adaptada per a persones cegues o amb dificultats 
visuals en col·laboració amb l’ONCE 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Construeix l’urbs, viu la civitas! (Museu Arqueològic) 

 

 
A partir de la necessitat de fundar una 
nova ciutat romana, es plantegen 
qüestions fonamentals entorn a 
l’urbanisme i al concepte de ciutat en 
època romana. La utilització d’una 
maqueta didàctica serveix per concretar 
tots aquests aspectes, creant una ciutat 
ideal, a la vegada que ens permet lligar-
ho amb la realitat de Tàrraco, a través de 
les restes conservades al MNAT, fent un 
apropament a la seva realitat urbana —els 
edificis, els espais, les problemàtiques 

que suposava l’abastiment d’aigua o la ubicació d’alguns establiments 
problemàtics com ara les fullonica—, però també al component humà, als 
ciutadans que s’alimentaven, es divertien o comerciaven, i constituïen 
l’autèntica civitas. 
 
Habilitats que desenvolupa: Conèixer l’estructura d’una ciutat romana, quins 
són els seus edificis principals i la seva funció; aproximar-nos a la cultura 
romana, la seva organització social, política i religiosa, dins de l’estructura 
urbana; aprendre a extreure informació a partir de l’observació directa de les 
restes materials; conèixer què és i quina funció té el Museu, realitzant una 
primera aproximació global, i valorar el nostre passat i el patrimoni. 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=batxillerat&idEdu=21  
 

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona. 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle superior de l’educació primària, ESO, batxillerat, 
educació en el lleure, famílies i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Fem parlar les pedres! (Museu Arqueològic) 

 

 
Al llarg de la Història la pedra ha estat un 
element fonamental per a la Humanitat: 
per a la construcció, per a la 
representació artística, per a l’expressió 
simbòlica... 
 
L’arqueologia de Tàrraco ens ha 
proporcionat molts materials petris 
utilitzats en la construcció de la ciutat, en 
la seva decoració, per a la comunicació o 
per les activitats quotidianes. Una selecció 
de peces del museu, la seva anàlisi i 
l’apropament al treball de picapedrers, 

marbristes, mosaïcistes, escultors, comerciants, etc., facilita el coneixement de 
la història i de la societat de Tàrraco a través del llenguatge de les pedres. 
 
Habilitats que desenvolupa: Descobrir les moltes històries que s’amaguen al 
darrere dels materials petris que ens ha anat deixant la història; aprendre a 
extreure informació a partir de l’observació directa de les restes materials; 
aprendre a conèixer l’entorn, el valor de la seva composició i els efectes de la 
seva explotació, en aquest cas dels recursos petris en època romana; conèixer 
les característiques de la ciutat de Tàrraco i el seu paper dins del món romà; 
conèixer els trets més rellevants de la vida quotidiana a les ciutats romanes i 
dels seus ciutadans; conèixer què és i quina funció té el Museu, i valorar el 
nostre passat i el patrimoni. 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=batxillerat&idEdu=22  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle superior de l’educació primària, ESO, batxillerat, 
educació en el lleure, famílies i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia. Adaptada per a persones cegues o amb dificultats 
visuals en col·laboració amb l’ONCE 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Tàrraco a través dels sentits (Museu Arqueològic) 

 

 

 
Posar en funcionament tots els sentits –la 
vista, l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte– per 
apropar-nos a Tàrraco és l’objectiu 
d’aquesta activitat. Veure i escoltar 
històries sobre la ciutat romana de 
Tàrraco, però també, poder tocar-la, 
olorar-la i assaborir-la. Una proposta amb 
especial protagonisme dels aspectes de 
caràcter sensorial i emocional.. 
 
 
 

 
Habilitats que desenvolupa: 

• Descobrir la ciutat romana de Tàrraco, a través de les seves restes 
materials conservades al museu, en una proposta accessible a tots els 
públics, especialment les persones amb dificultats visuals i els grups 
d’educació especial. 

• Promoure i estimular coneixements i sensacions intel·lectuals, emotives i 
estètiques, cercant una implicació de caràcter emocional. 

• Conèixer el Museu Arqueològic de Tarragona, centre de conservació de 
les restes materials procedents de la ciutat romana de Tàrraco. 

• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=accessibilitat&idEdu=26  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació especial, educació en el lleure, famílies, grups 
d’adults i altres 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia. Adaptada per a persones cegues o amb dificultats 
visuals en col·laboració amb l’ONCE 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Passa un matí de teatre! (Museu Arqueològic) 

 

 

 
A través de les peces procedents del 
teatre de Tàrraco, que varen servir per a 
la seva construcció i decoració i que es 
conserven al museu, es proposa descobrir 
com era aquest edifici dedicat a les 
representacions teatrals, conèixer quins 
espectacles s’hi realitzaven i com es 
feien, apropar-se a la representació 
teatral, convertint-se en actors romans per 
posar en escena una síntesi de La 
comèdia del fantasma de Plaute, per 
acabar realitzant cadascú la seva pròpia 

màscara teatral. Una manera diferent d’apropar-se a la cultura romana a través 
d’un dels seus espectacles públics més significatius.  
 
Habilitats que desenvolupa: 

• Descobrir el teatre de Tàrraco, a través de les seves restes materials 
conservades al museu. 

• Facilitar el coneixement del que eren i què significaven els espectacles 
teatrals. 

• Conèixer les característiques més rellevants del teatre romà i dels 
principals elements que conformaven els espectacles. 

• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 
 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-superior&idEdu=27  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, educació en el lleure, famílies i 
altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Re-viure (Museu i Necròpolis Paleocristians) 

 

 
Convertits en investigadors, els 
participants han d’esbrinar, a través de sis 
casos, quina història s’amaga darrere 
d’algunes de les restes funeràries que es 
van recuperar a les excavacions de la 
Necròpolis Paleocristiana de Tàrraco. 
Partint d’una sèrie d’evidències, han de 
consultar diferents fonts, que els aniran 
aportant noves dades, les quals, un cop 
analitzades en conjunt, els permetran re-
viure la història d’aquestes persones: els 
seus noms, les edats, les professions o, 

fins i tot, l’aparença física. Per finalitzar, una posada en comú dels personatges 
estudiats els permetrà apropar-se al coneixement de Tàrraco. Un CSI... a la 
necròpolis.  
 
Una proposta que permet, també, apropar-se a importància de la mort en totes 
les cultures. 
 
Habilitats que desenvolupa: 

• Inculcar l’esperit d’investigació, aprenent a extreure dades a partir de 
l’anàlisi directe i indirecte de diferents materials. 

• Conèixer el mètode científic de l’arqueologia, i entendre-la com una 
ciència multidisciplinària. 

• Apropar els continguts del Museu d’una manera atractiva i entenedora. 
• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 
• Fomentar el treball en equip, i la col·laboració entre diferents grups 

 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=batxillerat&idEdu=23   

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu i Necròpolis Paleocristians. Av. Ramón y Cajal, 84. 43005 Tarragona. 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle mitjà i superior de l’educació primària, ESO,  
batxillerat, educació en el lleure, famílies i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 80 € (grups de fins a 20 persones). 4 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Caius i Faustina us conviden a la vil·la (Vil·la romana 
dels Munts) 

 

 

 
A partir de la invitació a la vil·la per part 
dels seus propietaris, els nois i les noies 
coneixen i participen en el que devia ser 
la vida quotidiana en aquell entorn a 
l’època romana, a través del recorregut 
per la vil·la, guiat per Faustina o per 
Caius, i de la manipulació i ubicació de 
reproduccions d’objectes que hi 
procedeixen. 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Conèixer el significat i la importància de les vil·les en el món romà. 
• Conèixer les principals característiques de la vil·la dels Munts a partir de 

l’observació directa d’aquest important jaciment. 
• Fer una aproximació a la vida quotidiana de l’època romana a partir del 

coneixement de les activitats que es duien a terme a la vil·la. 
• Ser capaços, a partir de l’observació directa i de la manipulació d’alguns 

objectes i reproduccions extrets d’aquest jaciment, de contextualitzar-los 
i situar-los al lloc que els correspondria dins la vil·la. 

• Valorar i respectar el patrimoni i conscienciar-se de la importància de la 
seva conservació. 
 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=batxillerat&idEdu=24  
 

 
© MNAT 

 
Lloc: Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí, s/n. 43893 Altafulla 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, batxillerat, educació especial, 
educació en el lleure, famílies i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 90 € (grups de fins a 20 persones). 4,5 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Us portem a l’hortus! (Vil·la romana dels Munts) 

 

 

 
Tot utilitzant una metodologia basada en 
l’experimentació, a partir de l’hortus 
experimental construït a la Vil·la romana 
dels Munts, de la relació amb els 
elements patrimonials procedents de 
Tàrraco –que ens acosten al coneixement 
de l’entorn natural i paisatgístic d’època 
romana– i dels textos clàssics –que ens 
faciliten una visió d’aquesta realitat de 
primera mà– es proposa un apropament 
als jardins romans per a conèixer les 

seves característiques, les espècies que s’hi conreaven, així com els seus 
usos. Una proposta d’apropament al coneixement històric des de la unió del 
patrimoni cultural amb el patrimoni natural. 
 
Habilitats que desenvolupa: 

• Conèixer l’ús i el significat de les plantes en el món romà. 
• Aprendre a utilitzar i interpretar diferents fonts històriques per contrastar 

informacions sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius 
de les accions humanes. 

• Apropar-se a la formalització dels jardins i a la seva funció dins la casa 
romana, exemplificat en la vil·la dels Munts (Altafulla). 

• Conèixer i valorar el passat i el patrimoni. 
• Reflexionar sobre la importància de l’entorn natural i la seva 

salvaguarda. 
 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-superior&idEdu=28  

 
© MNAT 

 
Lloc: Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí, s/n. 43893 Altafulla 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: educació primària, educació en el lleure, famílies i altres 
grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 
Preu: 90 € (grups de fins a 20 persones). 4,5 € per persona (grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Al taller de Terenci Càndid... (Vil·la romana de 
Centcelles) 

 
 

 

 
El conjunt tardorromà de Centcelles, 
permet fer una aproximació directa a 
temes com la construcció arquitectònica i 
la decoració d’edificis en època romana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Conèixer el significat i la importància del territori en època romana.  
• Conèixer les principals característiques del conjunt tardorromà de 

Centcelles a partir de l'observació directa d'aquest important jaciment.  
• Fer una aproximació a les seves característiques constructives i 

decoratives.  
• Ser capaços, a partir de l’observació directa i de la manipulació d’alguns 

objectes i reproduccions, de contextualitzar-los i situar-los. 
• Incitar a la valoració i al respecte del patrimoni i consicenciar de la 

importància de la seva conservació 
   

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=eso&idEdu=25  

 
© MNAT 

 
Lloc: Vil·la romana de Centcelles. Afores, s/n. 43120 Constantí 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Cicle superior de l’educació primària, ESO, educació en el 
lleure i famílies 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 2 h 30’ 
Preu: 90 € (grups de fins a 20 persones). 4,5 € per persona (grups superiors a 20). 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: Centcelles, un còmic en mosaic! (Vil·la romana de 
Centcelles) 

 
El mosaic, que decora la cúpula d’una 
de les estances del conjunt 
monumental de Centcelles, ens explica 
un munt d’històries de la vida i dels 
costums de la societat de l’època 
romana als segles IV-V dC. Com eren 
els seus habitatges, la seva 
indumentària, les seves diversions, les 
seves creences. El taller fa un 
recorregut per aquests aspectes a 
partir d’una narració il·lustrada amb les 
imatges procedents del mosaic en 

format còmic, que serveix per introduir els elements originals i la seva 
interpretació. L’activitat consta, també, de la realització d’un petit mosaic, a 
partir d’una selecció d’elements que formen part de les escenes representades, 
dels quals se’n tria un. 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Aprendre a llegir les imatges, que ens ha llegat el passat i interpretar-les, 
lligant-les a un discurs que sigui entenedor i proper a la nostra realitat. 

• Conèixer la vida quotidiana d’època romana i l’evolució dels seves 
costums i de les seves activitats. 

• Fer una aproximació a les característiques del conjunt monumental de 
Centcelles. 

• Conèixer la forma d’expressió artística que representa el mosaic. 
• Elaborar un mosaic. 
• Incitar a la valoració i al respecte del patrimoni i conscienciar de la 

importància de la seva conservació. 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio  
 

 
© MNAT 

 
Data d’inici i de finalització: Setembre de 2014 -  finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil, educació primària (cicle inicial), famílies i 
educació en el lleure 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1h 30 
Preu: 80 €  (grups inferiors a 20) 
     4 €  per persona (grups superiors a 20).  
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any  
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Taller didàctic: I tu, què busques? (Biblioteca del MNAT) 

 

 

 
Taller de fonts documentals per a la 
recerca. 
 
El Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona disposa d’una biblioteca 
especialitzada en arqueologia clàssica, 
història antiga, numismàtica, epigrafia i 
museologia oberta al públic, que 
constitueix una eina de primer ordre per a 
la recerca. Amb el format d’un taller 
participatiu es planteja un recorregut per a 

conèixer els seus fons, així com els recursos de què disposa, tant a la mateixa 
biblioteca com a través de la xarxa. 
 
Habilitats que desenvolupa: 

• Conèixer la biblioteca del museu com a eina de recerca especialitzada. 
• Promocionar l’ús dels recursos de consulta de la biblioteca: OPAC, web 

del MNAT, recursos electrònics, obres en paper, fons documentals, etc. 
• Formar els participants en les tècniques de recerca d’informació i els 

diferents recursos. 
• Aprendre els conceptes necessaris per a cercar informació a Internet a 

través de bones estratègies de cerca. 
• Aprendre a buscar i recuperar la informació disponible a la biblioteca del 

MNAT i a d’altres repositoris documentals mitjançant els recursos de la 
Xarxa: catàlegs, webs, bases de dades, etc. 

• Aprendre a avaluar la informació tenint en compte les característiques de 
la idoneïtat, la fiabilitat i l’actualització. 
.  

 
 
Més informació a: http://www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=batxillerat&idEdu=38   

 
© MNAT 

 
Lloc: Biblioteca del MNAT-Serveis Centrals. Av. Ramón y Cajal, 82. Tarragona. 
Data d’inici i de finalització: A consultar 
Cursos dels alumnes: Batxillerat, universitat, públic adult, altres grups. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari de la biblioteca 
Duració: 2 h 
Preu: Activitat gratuïta 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: Consultar 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Itinerari lliure: Itineraris pel MNAT (Museu Arqueològic) 

 

 
Recorreguts temàtics per les sales 
permanents del Museu Arqueològic de 
Tarragona per realitzar de manera 
autònoma. 
 
Itinerari pel MNAT 1- Viatja a Tàrraco 
Un recorregut per a descobrir la ciutat 
romana de Tàrraco a través d’una 
selecció de vint peces exposades a les 
sales permanents del museu i de la seva 
situació en el dibuix hipotètic de Tàrraco 
en el segle II dC. 

Itinerari pel MNAT 2 – Tàrraco i les seves pedres. 
Les pedres no parlen, però les podem fer parlar. Descobrir les moltes històries 
que ens amaguen és l’objectiu d’aquest recorregut, en el qual la pròpia ciutat 
de Tàrraco ens fa de guia. 
Itinerari pel MNAT 3 – Històries des de l’Olimp. 
L’Olimp, la muntanya més alta de Grècia, ha estat considerat, des d’època molt 
llunyana, el lloc on vivien els déus. Uns déus, deesses i herois amb unes 
històries apassionants, dels quals l’arqueologia de Tàrraco ens ha proporcionat 
una gran quantitat d’imatges. Mercuri, el missatger dels déus us guiarà en 
aquest recorregut, a la recerca dels atributs de les divinitats. 
Itinerari pel MNAT 4 – El teatre de Tàrraco. 
Conèixer com era el teatre de Tàrraco i quins espectacles s’hi feien, és 
l’objectiu d’aquest itinerari a través de les peces que es conserven al museu 
d’aquest important monument de la ciutat. 
Itinerari pel MNAT 5 – Natura i paisatge a Tàrraco. 
Molts elements utilitzats per a la construcció, la decoració o la vida quotidiana a 
Tàrraco permeten apropar-nos al coneixement de l’entorn natural en època 
romana, les espècies que s’hi conreaven i quin ús se’n feia. A través d’aquest 
itinerari es proposa descobrir, imaginar i reconstruir el paisatge de Tàrraco..  

 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=serveis-publicacions-series&id=serie-itineraris  

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1 h 
Preu: 1 € per quadríptic informatiu més l’entrada al museu (segons les tarifes 
vidents) 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Itinerari guiat: Dels Munts a Tamarit (Vil·la romana dels Munts) 

 

 
Itinerari a peu des de la Vil·la romana 
dels Munts a la platja de Tamarit i a la 
desembocadura del riu Gaià per 
recuperar l’entorn natural d’una àrea 
estructurada a partir de l’existència del 
riu Gaià i d’una via de comunicació 
important, la Via Augusta. 
 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: 
• Reflexionar sobre la importància de l’entorn natural i la seva 

salvaguarda. 
• Conèixer l’evolució històrica a través del coneixement de l’entorn natural. 
• Conèixer els processos d’antropització d’un espai natural. 
• Col·laborar en la conscienciació de respecte a la natura i en l’educació 

ambiental. 
 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio-detall&id=educacio-primaria-superior&idEdu=29  

 
© MNAT 

 
Lloc: Vil·la romana dels Munts. Passeig del Fortí, s/n. 43893 Altafulla 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2014 
Cursos dels alumnes: Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat, 
educació en el lleure, famílies i altres grups 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 3 h 
Preu: 100 € (grups de fins a 20 persones). 5 € per persona (grups superiors a 20) 
/ 120 € (caps de setmana, grups de 20 persones o inferiors). 6 € per persona (caps 
de setmana, grups superiors a 20) 
Observacions: Reserva prèvia 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Visita comentada: Visita al Museu Arqueològic 

 

 
Recorregut guiat per les sales 
d’exposició permanent del Museu 
Arqueològic, amb la utilització de 
materials de suport, per tal de fer una 
aproximació general a la ciutat 
romana de Tàrraco a través dels 
seus objectes i materials exposats. 
 
 
 
 

 
Habilitats que desenvolupa:  

• Descobrir la ciutat romana de Tàrraco, a través de les seves restes 
materials conservades al museu. 

• Conèixer el Museu Arqueològic de Tarragona, centre de conservació de 
les restes materials procedents de la ciutat romana de Tàrraco. 

• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 
 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio  
 
 

 
© MNAT 

 
Data d’inici i de finalització: Setembre de 2014 -  finals d’agost de 2015  
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i 
universitaris, educació en el lleure, famílies i altres grups. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes  
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1 h  
Preu: 70 € per grup € (dimarts a divendres) 
 85 € per grup (caps de setmana i festius) 
Observacions: Reserva prèvia. Llengües: Català, castellà, anglès, francès, italià i 
alemany. Al preu de la visita s’ha d’afegir el de l’entrada al centre, que serà el que 
correspongui en cada cas, d’acord amb els preus vigents. 
Període de reserva: tot l’any  
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Visita comentada: El món de la mort a Tàrraco. Museu i Necròpolis 
Paleocristians 

 

 
Recorregut guiat pel Centre 
d’Interpretació “El món de la mort a 
Tàrraco” i les restes conservades in 
situ de la Necròpolis Paleocristiana, 
amb la utilització de materials de 
suport didàctic, per tal de fer una 
aproximació a les creences, els 
rituals, les cerimònies i els costums 
desenvolupats en època romana en 
relació a la mort. 
 
 

Habilitats que desenvolupa:  
• Reflexionar sobre la importància de la mort en totes les cultures. 
• Conèixer la Necròpolis Paleocristiana, el cementiri a cel obert més 

extens de l’occident cristià. 
• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 

 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio  

 
© MNAT 

 
Data d’inici i de finalització: Setembre de 2014 -  finals d’agost de 2015  
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i 
universitaris, educació en el lleure, famílies i altres grups. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1 h  
Preu: 70 € per grup € (dimarts a divendres) 
 85 € per grup (caps de setmana i festius) 
Observacions: Reserva prèvia. Llengües: Català, castellà, anglès, francès, italià i 
alemany. Al preu de la visita s’ha d’afegir el de l’entrada al centre, que serà el que 
correspongui en cada cas, d’acord amb els preus vigents. 
Període de reserva: tot l’any  
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Visita comentada: Visita a la Vil·la romana dels Munts (Altafulla) 

 

 
Recorregut guiat, amb la utilització 
de materials de suport didàctic, pel 
Centre d’Interpretació i les restes 
conservades in situ de la Vil·la 
romana dels Munts –situada a 
Altafulla, a 12 km de Tarragona– una 
de les més importants del territori de 
Tàrraco i del conjunt d’Hispània, que 
conserva un important nucli 
residencial, els banys privats més 
grans d’una vil·la romana a 
Catalunya i un ric conjunt escultòric i 

decoratiu, de la que en el segle II dC va ser la residència de Caius Valerius 
Avitus, duumvir de Tàrraco i la seva dona, Faustina.  
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Conèixer el significat i la importància de les vil·les en el món romà. 
• Conèixer les principals característiques de la Vil·la romana dels Munts. 
• Contextualitzar aquest element patrimonial en el marc global de la ciutat 

de Tàrraco. 
• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 

 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio  

 
© MNAT 

 
Data d’inici i de finalització: Setembre de 2014 -  finals d’agost de 2015  
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i 
universitaris, educació en el lleure, famílies i altres grups. 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1 h  
Preu: 70 € per grup € (dimarts a divendres) 
 85 € per grup (caps de setmana i festius) 
Observacions: Reserva prèvia. Llengües: Català, castellà, anglès, francès, italià i 
alemany. 
Al preu de la visita s’ha d’afegir el de l’entrada al centre, que serà el que 
correspongui en cada cas, d’acord amb els preus vigents. 
Període de reserva: tot l’any  
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Visita comentada: Visita a la Vil·la romana de Centcelles (Constantí) 

 
 

 
Recorregut guiat, amb la utilització 
de materials de suport didàctic, pel 
Conjunt monumental de Centcelles 
–situat a Constantí, a 6 km de 
Tarragona– monument clau de l’art 
paleocristià, que conserva en una 
de les seves estances el mosaic de 
cúpula de temàtica cristiana més 
antic del món romà.  
 
 
 

Habilitats que desenvolupa:  
• Conèixer el significat i la importància de les vil·les en el món romà. 
• Conèixer les principals característiques del conjunt monumental de 

Centcelles i de les seves interpretacions. 
• Contextualitzar aquest element patrimonial en el marc global de la ciutat 

de Tàrraco i de l’evolució del món romà. 
• Valorar el nostre passat i el patrimoni. 

 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=educacio 

 
© MNAT 

 
Data d’inici i de finalització: Setembre de 2014 -  finals d’agost de 2015  
Cursos dels alumnes: Educació primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i 
universitaris, educació en el lleure, famílies i altres grups.  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 1 h  
Preu: 70 € per grup € (dimarts a divendres) 
 85 € per grup (caps de setmana i festius) 
Observacions: Reserva prèvia. Llengües: Català, castellà, anglès, francès, italià i 
alemany. 
Al preu de la visita s’ha d’afegir el de l’entrada al centre, que serà el que 
correspongui en cada cas, d’acord amb els preus vigents. 
Període de reserva: tot l’any  
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Audiovisual: Tarraco, civitas ubi uer aeternum est (Tàrraco, la ciutat 
on la primavera és eterna) (Museu Arqueològic) 

 
 

 
A partir dels records de l’emperador 
Adrià, que va residir a Tàrraco durant 
l’hivern del 121-122 dC, es fa un 
recorregut per la ciutat, veient la seva 
estructura i les seves funcions. Serveix 
d’introducció a la visita general a la 
ciutat de Tàrraco i al Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. 
 
Idiomes: català, castellà, anglès i 
francès. 

 

 
 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=activitats-detall-cicles-actuals&id=audiovisuals&idAct=24   

 
© MNAT 

 
Lloc: Museu Arqueològic. Plaça del Rei, 5. 43003 Tarragona 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i superior), ESO, batxillerat, 
educació en el lleure, famílies i públic general 
Número de persones: màxim 95 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 14 minuts 
Preu: preu inclòs en l’entrada al museu  
Observacions: Cal reserva prèvia en cas de grups 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Audiovisual: Descobrir Centcelles (Vil·la romana de Centcelles) 

 

 
Centrat en quatre apartats –Història del 
descobriment; Descobrint l’edifici; El 
mosaic, un tresor amagat i Centcelles, 
una peça més del món romà–, vol 
donar les claus de comprensió d’aquest 
element patrimonial de primer ordre, 
sobretot en el que es refereix a la 
tardoantiguitat. 
 
Disponible en sis idiomes: català, 
castellà, anglès, francès, alemany i 
italià. 

 
 

 
Més informació a: www.mnat.cat/?page=activitats-detall-cicles-actuals&id=audiovisuals&idAct=32 
    

 
© MNAT 

 
Lloc: Vil·la romana de Centcelles. Afores, s/n. 43120 Constantí 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 a finals d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i superior), ESO, batxillerat, 
educació en el lleure, famílies i públic general 
Número de persones: màxim 60 persones 
Horari: Dins l’horari del museu 
Duració: 9 minuts 
Preu: preu inclòs en l’entrada a la vil·la  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: 977 25 15 15 / 977 23 62 09 
Contacte: mnat@gencat.cat  
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Monestir de Sant Pere de Rodes  
Canònica de Santa Maria de Vilabertran  

Seu Vella de Lleida  
Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig  

Casa Rafael Casanova, Moià  
Castell de Cardona  

Casa-Museu Prat de la Riba, Castellterçol  
Castell de Claramunt, la Pobla de Claramunt  

Castell de Miravet  
Cartoixa d’Escaladei  

Castell i monestir Sant Miquel d’Escornalbou  
Monestir de Santes Creus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monuments gestionats 
pel Departament de Cultura  
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Visita didàctica: El Bagul dels Monjos (Monestir de Sant Pere de 
Rodes) 

 
 

 
A partir d’un bagul, oblidat per un 
monjo que va viure temps abans al 
monestir, els nens i les nenes fan un 
viatge màgic per conèixer els elements 
identificatius dels monjos i les seves 
obligacions.  
 
A través d’aquest viatge, descobreixen 
l’espai, l’ús i la funció de les estances 
d’un monestir, tot diferenciant els 
elements arquitectònics més 
importants de l’abadia de Sant Pere de 
Rodes. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Adreçat a P5 d’educació infantil i al cicle inicial de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h i 30 minuts 
Preu: 3 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 0,94 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org   
Contacte: Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org  

 
© MHC 
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Visita didàctica: La llegenda de Sant Pere de Rodes (Monestir de Sant 
Pere de Rodes) 

 

 
A través de la llegenda fundacional de 
Sant Pere de Rodes i els seus 
protagonistes, els alumnes descobreixen 
el context social en el moment de la 
màxima esplendor del monestir i el seu 
funcionament intern basat en la regla de 
sant Benet.  
 
Coneixen les diferents estances del 
monestir i els seus usos, així com les 
peculiars característiques de l’art romànic 
que trobem al cenobi. Identifiquen els 
elements geogràfics que van fer possible 
la construcció de l’abadia a la serra de 
Verdera. 

 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle mitjà i superior de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h i 30 minuts 
Preu: 3 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 0,94 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 

 
© MHC 
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Taller didàctic: Pintura romànica Sant Pere de Rodes (Monestir de 
Sant Pere de Rodes) 

 

 
 
Aquest taller vol donar a conèixer les 
tècniques i els materials pictòrics emprats 
a l’edat mitjana per pintar frescos i taules.  
 
Al llarg de la visita es veuen les restes de 
pintura mural que es conserven i en el 
taller es reprodueix una d’aquestes 
imatges sobre taula. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària i el primer cicle d’ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 4 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 1,51 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 

 
 

© Terramar 
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Visita didàctica: El joc de les imatges perdudes a Rodes (Monestir de 
Sant Pere de Rodes) 

 

 
L’activitat vol apropar els participants a l’art 
romànic amb un joc de descoberta del 
monestir de Sant Pere de Rodes, a partir del 
qual poden apreciar l’art romànic en les seves 
diverses manifestacions: arquitectura, pintura 
i escultura. L’activitat s’inicia a partir d’una 
visita comentada a l’abadia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 4 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 1,51 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 

 
 

© Terramar 
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Visita didàctica: Ora et labora (Monestir de Sant Pere de Rodes) 

 
 

 
 
L’itinerari per les diferents estances del 
monestir permet descobrir com vivien els 
monjos benedictins i conèixer els elements 
arquitectònics i escultòrics de l’art romànic 
que caracteritza Sant Pere de Rodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària i ESO  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 4 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 1,51 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    

 
© Terramar 
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Visita didàctica: Descobreix el Monestir de Sant Pere de Rodes 
(Monestir de Sant Pere de Rodes) 

 
 

 
 
Visita guiada al monestir de Sant Pere de 
Rodes per descobrir-ne la història, com vivien 
els monjos a l’època d’esplendor del monestir 
i descobrir el romànic present en la seva 
arquitectura, però també en les mostres de 
pintura i escultura que s’han conservat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària i ESO  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 
Preu: 3 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 

 
© MHC 
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Itinerari: Sant Pere de Rodes i el poblat de Santa Creu 

 
 

 
 
Nobles, clergues i pobletans convivien en 
aquesta contrada, i tots hi han deixat una 
empremta. Els alumnes passegen per 
diferents indrets de la serra de Verdera i en 
descobreixen la història. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu:4 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 1,51 € per 
alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 
 

 
 

© MHC 
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Visita guiada: Primer tram del camí de Sant Jaume 

 
 

 
 
Amb la recuperació del Camí de Sant Jaume i 
la seva incorporació al Consell Xacobeo, 
Catalunya s’integra de ple en aquest gran 
itinerari cultural europeu. Visita guiada al 
monestir de Sant Pere de Rodes i itinerari a 
peu fins a Vilajuïga, passant pel poblat 
medieval de Santa Creu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 3 h 
Preu: 7 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 3,99 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 
 

 
© Pepo Segura. MHC 
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Itinerari: Itineraris al voltant el monestir de Sant Pere de Rodes 
(Monestir de Sant Pere de Rodes) 

 
 

 
 
El conjunt monumental de la 
serra de Rodes,encapçalat 
pel monestir de Sant Pere, 
es complementa amb una 
sèrie de monuments i 
d’estructures de gran interès 
històric que ens poden 
ajudar a comprendre el 
funcionament del gran centre 
de poder feudal que va ser 
l’abadia i l’evolució 

paisatgística del seu entorn: el palau de l’Abat, el castell de Verdera, l’església 
de Santa Elena i el poble de Santa Creu de Rodes. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Observacions: Se subministra una guia amb propostes. Demaneu-la a la recepció. 
Possibilitat de fer visita lliure i visita guiada. 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 
 

 
© A. Cutiller 
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Visita teatralitzada: El monjo Crispí, molta teca i poc vi 

 
 

 
 
Endinsa’t i descobreix el monestir de Sant 
Pere de Rodes. Pelegrins, nobles, obrers i 
molts personatges més són presents en 
aquest recorregut i el monjo Crispí, un monjo 
de la comunitat benedictina del segle xii, et 
guiarà per les estances del monestir perquè 
et puguis imaginar el funcionament d’un dels 
monestirs més importants de l’època 
medieval. 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/conjunt_monumental_de_la_serra_de_rodes  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 hora 30 minuts 
Preu: 5€ per alumne. Preu per escoles de la província de Girona 2,15 per alumne 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238; monestir@terramar.org    
 
 

 
© Pepo Segura. MHC 
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Visita didàctica: El bagul dels Canonges (Canònica de Santa Maria de 
Vilabertran) 

 
 

 
 
A partir de la recerca del bagul d’un antic 
canonge i dels objectes que hi va desar, els 
alumnes recorren els espais de la canònica i 
hi descobreixen alguns aspectes de la vida i 
la feina que hi feien. Gràcies a la comparació 
entre objectes antics i altres de 
contemporanis, poden apreciar les importants 
diferències. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a P5 d’educació infantil i al cicle inicial de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora i 30 minuts  
Preu: 3 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 0,94 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787  monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
 
 

 
 

© Terramar 
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Visita guiada: En Pere Rigau i la primera pedra (Canònica de Santa 
Maria de Vilabertran) 

 
 

 
 
A partir del personatge d’en Pere Rigau, els 
alumnes veuen les raons de l’emplaçament 
de la canònica a Vilabertran, el context 
sociopolític en el moment de màxima 
esplendor de l’abadia i el funcionament intern 
basat en la regla de sant Agustí. A través del 
recorregut, coneixen les diferents estances i 
el seu ús. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 3 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 0,94 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787 monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
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Visita guiada: El joc de les imatges perdudes de Vilabertran (Canònica 
de Vilabertran) 

 
 

 
 
L’activitat vol apropar els participants a l’art 
romànic amb un joc de descoberta de la 
canònica, a partir del qual poden apreciar 
aquest estil artístic.  
 
En grup, han de localitzar unes imatges i 
resoldre un petit qüestionari sobre l’objecte i 
l’espai on es troben. Per tal que els alumnes 
entenguin aquests conceptes de manera més 
eficient, l’activitat s’inicia amb una visita 
comentada. 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 4 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 1,51 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787 monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
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Visita guiada: Itinerari dels sentits (Canònica de Vilabertran) 

 
 

 
 
L’itinerari per les diferents estances del 
monestir permet descobrir com vivien els 
monjos benedictins i conèixer els elements 
arquitectònics i escultòrics de l’art romànic 
que caracteritza Sant Pere de Rodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària i ESO  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 3 € per alumne. Preu per escoles de la província de Girona 0,94€ per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787 monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
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Visita guiada: La creu de Vilabertran (Canònica de Vilabertran) 

 
 

 
 
Els alumnes segueixen les diferents estances 
de l’abadia. L’itinerari posa èmfasi en la creu 
processional gòtica de Vilabertran. A través 
d’una imatge ampliada de la creu de 
Vilabertran, es fa un repàs a la seva 
iconografia, tant la religiosa com la pagana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 4 € per alumne. Preu per a escoles de la província de Girona: 1,51 € per 
alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787 monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
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Visita guiada: Descobreix la Canònica de Vilabertran (Canònica de 
Vilabertran) 

 
 

 
 
Visita guiada a la canònica de Santa Maria 
per descobrir-ne la història i l’arquitectura, 
alhora que es mostren els usos dels espais 
d’una canònica agustiniana, excepcional pel 
grau de conservació de les estructures 
medievals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig , de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 
Preu: 3 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787 monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
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Itinerari: Itineraris al voltant de la Canònica de Vilabertran 

 
 

 
 
Itinerari per conèixer el patrimoni artístic i 
natural de l’entorn de la canònica de 
Vilabertran. També es poden recórrer els dos 
camins antics que uneixen Vilabertran i 
Figueres, passant pel paisatge d’hortes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/canonica_de_santa_maria_de_vilabertran  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig ; de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i 
de 15 a 17 h (+30’) de l’1 de juny al 30 de setembre; de dimarts a diumenge de 10 a 
13 h (+30’) i de 15 a 18 h (+30’)  
Observacions: Se subministra una guia amb propostes. Demaneu-la a la recepció. 
Possibilitat de fer visita lliure i visita guiada 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves i contacte:  Tel. 972 387 559 / 972 194 238 Fax. 972 194 231  
Telèfon de la canònica: 972 508 787 monestir@terramar.org  / www.terramar.org  
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Visita guiada: Roc, un picapedrer eixerit  (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
De la mà d’en Roc, un picapedrer molt eixerit, 
els nens i les nenes recorren l’església i el 
claustre de la Seu Vella, tot descobrint com 
es construïa una catedral fa una pila d’anys i 
les eines que s’utilitzaven en aquells temps.  
 
Durant el recorregut, unes ulleres molt 
especials ens retornaran els colors dels seus 
vitralls medievals. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a l’educació infantil i el cicle inicial de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 15 minuts 
Preu: 50 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
 

 
 

 



 

286 

 

Visita guiada: Temps de Reis i de Reines (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
És una visita teatralitzada a través de 
la figura de Jaume I el Conqueridor, 
el qual ens recorda com va ser 
coronat rei al mateix Castell del Rei 
quan tot just tenia sis anys i ens 
sorprèn amb jocs i estris del millor 
cavaller català de l’edat mitjana. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a l’educació infantil i el cicle inicial de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 
Preu: Preu de l’activitat: 50 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita dinamitzada: Titelles del tapís de Mestre (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
A més de pintures, escultures i 
retaules, els murs de la Seu Vella del 
segle XVI també estaven decorats 
amb una magnífica col·lecció de 
tapissos flamencs.  
 
Un espectacle de titelles basat en el 
tapís de la suplicació de Mestra dóna 
vida als diferents personatges del 
tapís i ens narra tota la història 
mitològica de Mestra. 

 
 

 
 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a l’educació infantil i el cicle inicial de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
duració: 1 h 
Preu: 50 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita dinamitzada: El misteriós sarró d’en Roc el picapedrer (Seu Vella 
de Lleida) 
 

 
 

 
 
Els nens i les nenes fan el recorregut 
per la vella catedral acompanyats 
d’un picapedrer medieval, en Roc, el 
qual els mostra el procés de la pedra 
des de la pedrera fins a convertir-se 
en un carreu, com s’aixeca un mur o 
com es munta un arc amb l’ajut de la 
cintra.  
 
Una visita divertida i estimulant plena 
de jocs i sorpreses. 
 

 

 
 
 
 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle mitjà de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 15 minuts 
Preu: 50 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita guiada: Un dia de Corts (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
A la Lleida medieval, el castell del Rei és un 
important centre de decisió política de la 
Corona catalano-aragonesa, on es reuneixen 
les corts diverses vegades. És en aquest 
marc que explicarem el naixement de les 
institucions catalanes, la seva importància i 
els trets de la societat feudal del moment, 
acabant amb una petita representació teatral 
de corts amb els alumnes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària i al primer, 
segon, i tercer curs d’ESO  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 15 minuts 
Preu: 50 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i Reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita guiada: A ull d’ocell (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
És una activitat que aprofundeix en el 
coneixement de la Lleida actual combinant 
l’observació directa des del punt més alt de la 
ciutat amb la interpretació de plànols i altres 
gràfics moderns i antics.  
 
Els barris de Lleida, l’horta, els edificis més 
importants, els espais públics... les ciutats 
sempre han estat igual? 
 

 
 
 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària i al primer, 
segon, i tercer curs d’ESO  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 50 € per grup  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita guiada: Descobreix la Seu Vella (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
Un recorregut per la catedral, adient a cada 
nivell, permet descobrir els seus espais des 
d’un punt de vista arquitectònic, artístic i 
funcional.  
 
Un joc de fotos misterioses per als més petits 
i un passeig amb miralls per a tothom 
constitueixen la part lúdica i vivencial de la 
visita. 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle mitjà i superior de primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 15 minuts 
Preu: 50 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i Reserves: Tel. 973 230 653  
www.turoseuvella.cat; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita didàctica: Pack Turó Seu Vella- la Mitjana: patrimoni cultural i 
natural 

 
 

 
 
És una proposta per conèixer el territori a 
partir de dos punts bàsics com són el Turó de 
la Seu Vella i el parc natural de la Mitjana, 
relacionant la història de Lleida amb el seu 
territori natural.  
 
L’aigua i el seu aprofitament al llarg de la 
història farà de fil conductor dels dos espais. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària i al primer, 
segon, i tercer curs d’ESO   
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 hora i 45 minuts + 2 hores (parc de la Mitjana)  
Preu: 175 € per grup (Turó + Mitjana) 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653  
www.turoseuvella.cat; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita guiada: Missatges xifrats (Seu Vella de Lleida) 

 
 

 
 
Un recorregut per la rica escultura 
monumental de la Seu Vella ens descobrirà 
tot un món fantàstic ple d’animals imaginaris, 
de valents guerrers lluitant contra dracs i 
d’escenes de sants viatgers com l’apòstol St. 
Jaume. Acabarem l’activitat amb un joc de 
recerca d’imatges. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle mitjà i superior de primària i ESO  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Duració: 1 h 
Preu: 50 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Itinerari: Itineraris al voltant de la Seu Vella de Lleida 

 
 

 
 
Després de visitar la Seu Vella i el castell del 
Rei, podeu continuar el recorregut pel turó i 
conèixer els baluards, els parcs i les restes 
patrimonials d’altres èpoques, a través del 
desplegable que trobareu al punt 
d’informació. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: www.turoseuvella.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Preu: Visita lliure. Se subministra una guia amb propostes. Demaneu-la a la 
recepció. 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 230 653; serveiseducatius@turoseuvella.cat  
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Visita guiada: Descobreix el Convent de Bellpuig (Convent de Sant 
Bartomeu de Bellpuig) 

 
 

 
 
Recorregut pel convent franciscà descobrint 
els espais des dels punts de vista 
arquitectònic, artístic i funcional. Un espai on 
es pot apreciar el pas del gòtic al 
Renaixement.  
 
Es recomana la visita a l’església parroquial 
per veure el mausoleu de Ramon de 
Cardona-Anglesola, una obra d’estil 
plenament renaixentista, ubicat inicialment en 
el convent. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/convent_de_sant_bartomeu   
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’abril al 31 de juny i de l’1 de setembre al 31 de desembre  
de dijous a dissabte de 10 a 13 h (+30) i de 15 a 17 (+30). diumenges de 10 a 
14.30 (+30);  de l’1 de juliol al 31 d’agost de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) 
i de 15 a 18 h (+30’)  
Duració: 1 h 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 973 320 292 
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Visita guiada: Rafael Casanova i la Guerra de Successió (Casa Rafael 
Casanova, Moià) 

 
 

 
 
Visita al museu i a l’església de Santa Maria 
per aproximar-nos a la figura de Rafael 
Casanova i la Guerra de Successió, tenint 
com a marc de referència la vila de Moià al 
segle XVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/casa_museu_rafael_casanova  

www.covesdeltoll.com     
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària, ESO,  
batxillerat i universitat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i de 16 a 19:30h (+30’) 
Duració: 1 h 
Preu: 65 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 938 300 143 / 938 209 134 
Reserves:  al tel: 938 209 134 / 938 208 535  info@covesdeltoll.com  
 

 
© Pepo Segura. MHC 



 

297 

 

Visita guiada: Personatges i escuts (Casa Rafael Casanova, Moià) 

 
 

 
 
Recorregut per descobrir la figura de Rafael 
Casanova i el context en el qual es 
desenvolupà la Guerra de Successió, parant 
atenció en els motius heràldics dels diferents 
personatges.  
 
En el taller es treballen el llenguatge i les 
normes bàsiques de l’heràldica, mentre 
cadascú confecciona el seu propi escut. 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/casa_museu_rafael_casanova  

www.covesdeltoll.com     
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i de 16 a 19:30h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 97 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 938 300 143 / 938 209 134 
Reserves:  al tel: 938 209 134 / 938 208 535 info@covesdeltoll.com  
 

 
© MHC 
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Visita dinamitzada: Retorn al 1714 (Casa Rafael de Casanova, Moià) 

 
 

 
 
A través d’un joc de rol, els alumnes 
s’endinsen en la societat del segle XVIII en el 
context de la vila de Moià. Adoptant diferents 
papers i prenent com a escenari diversos 
indrets del nucli antic, han d’afrontar 
conflictes polítics i socials.  
 
Es complementa amb una visita a la casa que 
ens introdueix al Moià de l’època, la figura de 
Rafael Casanova i la Guerra de Successió. 
 
 
 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/casa_museu_rafael_casanova  

www.covesdeltoll.com     
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i de 16 a 19:30h (+30’) 
Duració: 2 h 
Preu: 97 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 938 300 143 / 938 209 134 
Reserves:  al tel: 938 209 134 / 938 208 535 info@covesdeltoll.com  
 

 
© Pepo Segura. MHC 
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Visita guiada: El Castell de Cardona a través dels sentits (Castell de 
Cardona) 

 

 

 
 
La vista, l’oïda, l’olfacte, el gust i el tacte 
serviran als alumnes per descobrir el castell a 
fons, identificar-ne els elements més 
importants, transportar-se a l’edat mitjana, 
entendre com es vivia dins d’un veritable 
castell medieval i entendre la importància que 
va tenir a Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_i_canonica_de_sant_vicenc_de_cardona 

www.cardonaturisme.cat      
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle inicial de primària  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 4 € per alumne. L’activitat inclou dossier per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 938 692 475; informacio@cardonaturisme.cat  
 

 
 

© Fundació Cardona Històrica 
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Visita guiada: El Castell de Cardona i el poder del Senyor Feudal: la 
vida dins un castell (Castell de Cardona) 

 

 

 
 

Recorregut pel castell i la canònica de 
Cardona. Prenent com a exemple la nissaga 
dels Folc de Cardona, una de les famílies 
nobiliàries més riques i influents de la 
Catalunya medieval, s’estudia la figura del 
senyor feudal, l’abast de les seves 
possessions, l’origen del seu poder, 
l’estratificació social i el paper de la religió 
dins de la mentalitat medieval.  
 
A la magnífica església romànica de Sant 
Vicenç té lloc una petita teatralització 
protagonitzada pels mateixos alumnes que 
servirà per entendre com es va construir 
l’església i quins van ser els protagonistes. 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_i_canonica_de_sant_vicenc_de_cardona 

www.cardonaturisme.cat      
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle mitjà i superior de primària  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 4 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 938 692 475; informacio@cardonaturisme.cat  
 

 
© MHC 
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Visita guiada: El Castell Palau de Cardona: de castell medieval a 
fortalesa moderna (Castell de Cardona) 

 

 

 
 
Recorregut pel castell de Cardona per 
conèixer els diferents espais que el 
componen: castell, canònica i fortalesa, tot 
relacionant-los amb els diferents períodes 
històrics.  
 
Es treballa el castell entès com a fortalesa 
per a la defensa i el control del territori, com a 
residència del senyor i com a centre 
d’administració de les seves possessions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_i_canonica_de_sant_vicenc_de_cardona  

www.cardonaturisme.cat      
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 4 € per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 938 692 475; informacio@cardonaturisme.cat  
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Visita guiada: La Fortalesa de Cardona i la Guerra de Successió 
“Cardona 1711: la fortalesa inexpugnable” (Castell de Cardona) 

 

 

 
 
Recorregut per la corona de baluards que 
encercla la muntanya del castell de Cardona 
per tal de conèixer l’estratègia defensiva de 
les fortaleses militars a l’època moderna.  
 
Tota la visita s’estructura a partir de la Guerra 
de Successió, ja que el castell de Cardona va 
ser un dels grans protagonistes d’aquest 
conflicte bèl·lic i va ser la darrera plaça forta a 
capitular davant de l’exèrcit borbònic.  
 
Es coneixen els motius que van fer esclatar el 
conflicte, l’evolució de la guerra, els 

personatges clau, els principals fets bèl·lics i les conseqüències que aquest 
conflicte va comportar per a Catalunya. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_i_canonica_de_sant_vicenc_de_cardona  

www.cardonaturisme.cat    
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h 30 minuts 
Preu: 4 € per alumne.  L’activitat inclou un dossier per alumne 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 938 692 475; informacio@cardonaturisme.cat  
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Itinerari: Itineraris al voltant del Castell de Cardona 

 

 

 
 
El conjunt monumental del castell de Cardona 
és el resultat de la necessitat de controlar 
l’accés a la sal que aquí aflorava sobre la 
terra. Una doble realitat, sal i castell, que es 
conjuga amb un tercer element d’interès com 
és la vila de Cardona, identificada amb 
l’actual centre històric de la població.  
 
Us proposem la visita dels principals 
elements d’interès que integren el trinomi 
conformat pel castell, la seva vila i els 
afloraments salins. visita lliure. Se 
subministra una guia amb propostes. 
Demaneu-la a la recepció. 

 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_i_canonica_de_sant_vicenc_de_cardona  

www.cardonaturisme.cat        
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Preu: Visita lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte i reserves: Tel. 938 692 475; informacio@cardonaturisme.cat  
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Visita guiada: Prat de la Riba i la Mancomunitat de Catalunya (Casa-
Museu Prat de la Riba, Castellterçol) 

 

 

 
 
Aproximació a una casa benestant rural de la 
primeria del segle xx i possibilitat de conèixer 
l’obra que féu Prat de la Riba en la 
modernització de les infraestructures del país 
i en l’impuls de les institucions culturals i 
educatives. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/casa_museu_prat_de_la_riba    
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora 
Preu: 65 € per grup. Se subministra un Quadern per a l’alumnat 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: Tel. 938 666 362 
Reserves:  Tel. 932 254 244 o bé mhcvisites.cultura@gencat.cat  
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Visita guiada: El Castell de Claramunt (Castell de Claramunt, la Pobla 
de Claramunt) 
 

 

 

 
 
Itinerari pel castell per conèixer el context 
històric en què es va construir. Es visiten els  
espais i els usos que el componen: les 
muralles, l’església romànica, el pati d’armes, 
la torre de l’homenatge... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/castell_de_claramunt  

 www.lapobladeclaramunt.cat   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària i al primer cicle d’ESO 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 hores per a primària i 1hora i 30 minuts secundaria 
Preu: 97 € per grup per a primària i 81 € per grup per a secundaria. Se 
subministren fitxes de treball 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 938 086 075 
Reserves: al tel. 670 225 516  
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Visita guiada: Descobreix el Castell de Claramunt (Castell de 
Claramunt, la Pobla de Claramunt) 

 

 

 
 
Recorregut pel castell, tot descobrint els 
espais des dels punts de vista arquitectònic, 
artístic i funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/castell_de_claramunt  

www.lapobladeclaramunt.cat   
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora 
Preu: 65 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 938 086 075 
Reserves: al tel. 670 225 516 o bé www.lapobladeclaramunt.cat  
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Itinerari: Itineraris al voltant del Castell de Claramunt (Castell de 
Claramunt, la Pobla de Claramunt) 

 

 

 
 
Itinerari per la comarca de l’Anoia que permet 
visitar els set castells de frontera que integren 
aquesta ruta: castell de Claramunt, castell 
d’Orpí, castell de Miralles, castell de Montbui 
o de la Tossa, castell d’Òdena, castell de 
Vilademàger i castell de Queralt. 
 
Se subministra una guia amb propostes. 
Demaneu-la a la recepció. 
 
 
 
 

 
 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/castell_de_claramunt  

www.lapobladeclaramunt.cat   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Preu: Visita lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 938 086 075 
Reserves: al tel. 670 225 516 o bé www.lapobladeclaramunt.cat  
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Visita teatralitzada: L’enigma dels templers (Castell de Miravet) 

 

 

 
 
A través d’un personatge teatral, el fantasma 
de Pere Rovira —comanador del castell de 
Miravet—, i de la història que ell explica, el 
grup s’endinsa en el món de l’orde dels 
templers: qui eren, com era la vida al castell... 
El misteriós fantasma convida el grup a 
convertir-se en templers, posant-se la capa, i 
participar en jocs teatrals, pistes falses, 
proves d’habilitat... Tot això amb un objectiu: 
trobar el llibre de l’orde que està amagat en 
algun indret del castell. 
 
 

 

 
 
Més informació a:  http://www.mhcat.cat/monuments/castell_de_miravet   
 

 

Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració:  2 hores  
Preu: 97 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel. 977 407 368 
Reserves:  al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
 

 
 

© MHC 



 

309 

 

Visita guiada: Descobreix el Castell de Miravet (Castell de Miravet) 

 

 

 
 
Recorregut pel castell, tot descobrint els 
espais des dels punts de vista arquitectònic, 
artístic i funcional: el pati d’armes, el refetor, 
el celler, el claustre i l’església. S’hi esbrina 
qui eren i com vivien els templers del castell 
de Miravet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a:   http://www.mhcat.cat/monuments/castell_de_miravet   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració:  1 hora 
Preu: 65 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel. 977 407 368 
Reserves:  al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Visita dinamitzada: Escoltem el silenci (Cartoixa d’Escaladei) 

 

 

 
 
Itinerari amb educador, el qual proposa als 
nens un objectiu: arribar a la cel·la. Mitjançant 
un joc de pistes, es recorren les diferents 
dependències del conjunt monumental al 
mateix temps que descobreixen el carisma 
cartoixà. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/cartoixa_d_escaladei  

 

Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora i 30 minuts per a cicle inicial i mitjà i 2 hores per a cicle superior 
Preu: 81 € per grup per  a cicle inicial i mitjà i 97 € per grup per a cicle superior. 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 977 827 006 
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Visita guiada: Descobreix la Cartoixa d’Escaladei (Cartoixa 
d’Escaladei) 

 

 

 
 
La història i les llegendes que envolten el 
monestir acosten els estudiants al món 
cartoixà. Un itinerari per les diferents 
dependències que els permet descobrir com 
vivien els monjos, els seus hàbits i costums i 
com donar una identitat a una terra àrida: el 
Priorat. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/cartoixa_d_escaladei  

 

 

Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora 
Preu: 65 € per grup. Audiovisual inclòs 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 977 827 006 
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Itinerari: Itineraris al voltant de la Cartoixa d’Escaladei 

 

 

 
 
El conjunt monumental de la cartoixa de 
Santa Maria d’Escaladei forma part del parc 
natural de la serra de Montsant.  
 
Itinerari circular per conèixer la manera de 
viure dels cartoixans i les transformacions 
que van introduir en el paisatge.  
 
Se subministra una guia amb propostes. 
Demaneu-la a la recepció. 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/cartoixa_d_escaladei  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Preu: Visita lliure  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel: 977 827 006 
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Visita didàctica: Els guardians d’Escornalbou (Castell i monestir Sant 
Miquel d’Escornalbou) 

 

 

 
 
Itinerari guiat per l’interior de la casa i joc de 
pistes que, en grups, permet recórrer els 
diferents camins de l’entorn immediat dels 
edificis d’Escornalbou, per trobar les diferents 
màscares que custodien els accessos i els 
llocs amb més panoràmica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_escornalbou   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i 
de 15 a 17 h (+30’); de l’1 de juny al 30 de setembre; de dimarts a diumenge de 10 
a 13.30 h (+30’) i de 16 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h i 30 minuts 
Preu: 81 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  695 186 873 i area_scp@terra.es  
Contacte: 977 834 007  
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Visita didàctica:  Juga amb les imatges (Castell i monestir Sant Miquel 
d’Escornalbou) 

 

 

 
 
Activitat que, juntament amb l’itinerari per tot 
el conjunt monumental, ens permet identificar 
i trobar els diferents escuts i símbols que hi 
ha dins i fora d’aquests edificis. Al final, cada 
alumne acaba elaborant el seu propi escut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_escornalbou   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i 
de 15 a 17 h (+30’); de l’1 de juny al 30 de setembre; de dimarts a diumenge de 10 
a 13.30 h (+30’) i de 16 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 h i 30 minuts 
Preu: 81 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  695 186 873 i area_scp@terra.es  
Contacte: 977 834 007  
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Visita didàctica:  Interpretem la història d’Escornalbou (Castell i 
monestir Sant Miquel d’Escornalbou) 

 

 

 
 
Activitat amb educador i treball de recerca 
amb fonts documentals històriques, on els 
estudiants poden descobrir el passat 
medieval i modern del castell monestir que 
formava part de la baronia d’Escornalbou.  
 
La segona part de l’activitat, centrada en la 
visita guiada a l’interior de la casa senyorial, 
serveix per acostar-los a la vida quotidiana 
d’una família benestant del principi del segle 
xx. 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_escornalbou   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al segon cicle d’ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i 
de 15 a 17 h (+30’); de l’1 de juny al 30 de setembre; de dimarts a diumenge de 10 
a 13.30 h (+30’) i de 16 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 hores 
Preu: 97 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  695 186 873 i area_scp@terra.es  
Contacte: 977 834 007  
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Visita didàctica:  Descobreix el castell i monestir d’Escornalbou 
(Castell i monestir Sant Miquel d’Escornalbou) 

 

 

 
 
Itinerari per les diferents dependències d’una 
casa senyorial de principis del segle xx, bastida 
sobre les restes d’un castell i d’una canònica 
del segle XII, encara present en molts 
elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_escornalbou   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i 
de 15 a 17 h (+30’); de l’1 de juny al 30 de setembre; de dimarts a diumenge de 10 
a 13.30 h (+30’) i de 16 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora, amb audiovisual inclòs 
Preu: 65 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves:  695 186 873 i area_scp@terra.es  
Contacte: 977 834 007  
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Itinerari: Itineraris al voltant de sant Miquel d’Escornalbou (Castell i 
monestir Sant Miquel d’Escornalbou) 

 

 

 
 
Possibles itineraris a l’entorn paisatgístic del 
recinte monumental de Sant Miquel 
d’Escornalbou: la plaça, la font del Sarraí, el 
passeig dels Frares, l’ermita de Santa Bàrbara i 
l’entorn de la muntanya.  
 
Els tres itineraris ofereixen al visitant 
l’oportunitat d’observar les diverses 
construccions vinculades al castell i monestir 
de Sant Miquel d’Escornalbou i de 
comprendre’n l’evolució històrica, 
contextualitzada dins del seu entorn. 
 

Se subministra una guia amb propostes a la recepció.   
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/castell_monestir_de_sant_miquel_d_escornalbou   
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 13 h (+30’) i 
de 15 a 17 h (+30’); de l’1 de juny al 30 de setembre; de dimarts a diumenge de 10 
a 13.30 h (+30’) i de 16 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora, amb audiovisual inclòs 
Preu: Visita lliure 
Període de reserva: no cal reserva prèvia 
Contacte: 977 834 007 / area_scp@terra.es  
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Visita guiada: Santes Creus, un camí de llegendes (Monestir de Santes 
Creus) 

 

 

 
 
Recorregut pel monestir i el seu entorn, prenent 
com a fil conductor llegendes medievals de 
Santes Creus.  
 
La recuperació d’aquests relats ens 
proporciona una aproximació als valors, 
l’espectacle, els sentiments i les relacions entre 
personatges de diferents estaments vinculats al 
monestir. Les narracions d’enfrontaments, 
convivències, pactes i submissions ens 
aproximen al monestir d’una manera creativa i 
profundament humana. 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/reial_monestir_de_santes_creus  
 
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat als cicles mitjà i superior de primària  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 81 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel. 977 638 329  
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Visita guiada: Vida monacal (Monestir de Santes Creus) 

 

 

 
 
Recorregut pel monestir des de la perspectiva 
de les activitats quotidianes dels monjos, dels 
serveis que oferien, de l’organització de la seva 
jornada i de quines normes regien la 
convivència comunitària.  
 
Els estudiants adopten diverses funcions i 
càrrecs vinculats al monestir per explicar als 
seus companys en què consisteixen les seves 
responsabilitats i activitats. 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/reial_monestir_de_santes_creus  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 2 hores 
Preu: 97 € per grup 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel. 977 638 329  
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Visita guiada: Descobreix el monestir de Santes Creus (Monestir de 
Santes Creus) 

 

 

 
 
Recorregut pel monestir, per descobrir els 
espais des dels punts de vista arquitectònic, 
artístic i funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/reial_monestir_de_santes_creus  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat al cicle superior de primària, ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Duració: 1 hora i 30 minuts 
Preu: 65 per grup. Audiovisual inclòs 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel. 977 638 329  
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Itinerari: Itineraris al voltant del Monestir de Santes Creus (Monestir de 
Santes Creus) 

 

 

 
 
Itinerari a l’entorn del monestir de Santes 
Creus, al llarg del qual es poden veure 
elements patrimonials com el pont de Pedra i la 
creu de Terme, entre d’altres, i visitar 
l’Albereda, que és un bosc de ribera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.mhcat.cat/monuments/reial_monestir_de_santes_creus  

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 21 de juny de 2015 
Cursos dels alumnes: Adreçat a primària, ESO i batxillerat  
Se subministra una guia amb propostes. Demaneu-la a la recepció.  
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: de l’1 d’octubre al 31 de maig, de dimarts a diumenge de 10 a 17 h (+30’); 
de l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a diumenge de 10 a 19.30 h (+30’) 
Preu: Visita lliure 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Contacte: al tel. 977 638 329   
Reserves: al tel. 695 186 873 o bé area_scp@terra.es  
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Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya 
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Visita didàctica: Vols saber com es restaura una obra d’art? 

 

 
Com es degrada una obra d’art? Quins 
criteris es fan servir en la conservació 
restauració d’un bé cultural? Quin tipus 
de professionals intervenen en la 
conservació? Totes aquestes 
preguntes tindran resposta en la visita 
dinamitzada als tallers de restauració i 
instal·lacions científiques del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya.  
 

La visita permetrà als alumnes desenvolupar i interpretar els temes que 
prèviament s’hauran tractat en una breu presentació audiovisual, a través de 
l’observació del treball dels conservadors restauradors amb peces reals. 
Aquesta visita està pensada específicament per potenciar el diàleg davant les 
obres en procés de restauració a fi d’afavorir un rol més actiu per part dels 
alumnes. Durant la visita es realitzaran diverses dinamitzacions per fomentar la 
participació, complementades amb materials de suport.  
 
Les visites les conduiran conservadors-restauradors de béns culturals 
professionals, amb una especial sensibilitat pedagògica, per tal d’oferir la millor 
informació als alumnes quan se situïn davant de les peces en procés de 
restauració. 
 
Habilitats que desenvolupa: La visita educativa té com a objectiu que els més 
joves comprenguin què constitueix el patrimoni cultural i què representa la 
tasca de conservar-lo. Que entenguin les dificultats tècniques, científiques i 
socials que representa la conservació d'un bé cultural i que s'impliquin en la 
seva defensa i protecció en el seu entorn més proper. També els permetrà 
descobrir diferents períodes o moments de la història del nostre país a través 
de les característiques de les obres restaurades. 

 
Més informació a: http://www.centrederestauracio.gencat.cat  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 d’octubre de 2014 al 21 de juny de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 17.30h 
Duració: 2h 
Preu: 3,50€ per alumne  
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost, de 9 a 14 hores 
Telèfon de reserves: 93 590 29 70 de 9 a 14h (demanar per Joana Vendrell) 
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Biblioteca de Catalunya 
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Visita: Visita general a la Biblioteca de Catalunya 

 
 

 
Es fa un recorregut per les sales gòtiques de 
consulta, el Museu del llibre Frederic Marès i 
la Sala Cervantina. Es dóna informació sobre 
la Biblioteca de Catalunya, l’edifici gòtic que 
ocupa, els documents que custodia, el 
funcionament, com utilitzar els serveis que 
ofereix, l’objectiu, la utilitat per a la societat. 
També es pot visitar la caseta que la Roser 
Capdevila feia servir com a estudi de treball, 
decorada per ella mateixa, tal com la tenia a 
casa seva. 
 

©Biblioteca de Catalunya 

 
Habilitats que desenvolupa: Capacitat d’observació i ampliació de 
coneixements. Difusió de la Biblioteca de Catalunya i foment del seu ús. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot l’any 
Cursos dels alumnes: educació primària, educació secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: Grups de 20-30 alumnes 
Horari: Sota demanda  
Duració: 1 hora 
Preu: Gratuït 
Requisits: Petició del mestre 
Observacions: Totes les sessions es poden adaptar a les necessitats dels grups 
Període de reserva: Tot l’any 
Telèfon de reserves: 932 702 300 
Correu electrònic de contacte: info@bnc.cat  
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Taller: Sessions didàctiques 

 
 

 
Es dóna als alumnes una guia 
didàctica amb informació sobre 
la Biblioteca de Catalunya, 
l’edifici que ocupa, els 
documents que custodia, 
nocions bàsiques de les parts 
d’un llibre i criteris bàsics per la 
seva bona conservació. La guia 
conté també  activitats per fer 
durant la visita i després a casa 
o a l’escola i un petit qüestionari 

amb preguntes del tipus: “Quantes biblioteques coneixes?”, “Quines són les 
tres coses que més t’han cridat l’atenció?”, “Quan has de fer un treball, on 
busques la informació?”, etc.  
 
A més se’ls mostren uns llibres i se’ls demana que facin un dibuix reproduint la 
portada, que busquin el nom del traductor, l’índex del llibre. Al Museu del Llibre 
Frederic Marès han de localitzar diferents documents. També visiten la caseta 
que la Roser Capdevila feia servir com a estudi de treball, decorada per ella 
mateixa, tal i com la tenia a casa seva. 
 
Habilitats que desenvolupa: Capacitat d’observació i experimentació 
 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat 

 
Data d’inici i de finalització: Durant curs escolar 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i superior) 
Número d’alumnes: 10 grups de 30 alumnes. 
Horari: Sota demanda  
Duració: 1 hora 
Preu: Gratuït 
Requisits: Petició del mestre 
Observacions: Difusió de la Biblioteca de Catalunya i foment del seu ús a futurs 
usuaris 
Període de reserva: Tot l’any 
Telèfon de reserves: 932 702 300 
Correu electrònic de contacte: info@bnc.cat  

 
©Biblioteca de Catalunya 
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Sessions de docència: Sessions per als alumnes del treball de recerca 

 

 

 
Presentació especial adaptada als 
alumnes de batxillerat, en què es 
donen indicacions per realitzar el 
treball de recerca.  
 
Es fa un recorregut per les sales 
gòtiques de consulta, el Museu 
del llibre Frederic Marès i la Sala 
Cervantina. També es pot visitar 
la caseta que la Roser Capdevila 
feia servir com a estudi de treball, 
decorada per ella mateixa, tal com 
la tenia a casa seva. 

 
Habilitats que desenvolupa: Capacitat d’observació i ampliació de 
coneixements. Difusió de la Biblioteca de Catalunya i foment del seu ús. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot l’any 
Cursos dels alumnes: Batxillerat 
Número d’alumnes: Grups de 20-25 alumnes 
Horari: Sota demanda  
Duració: 1 hora 
Preu: Gratuït 
Requisits: Petició del professor 
Observacions: Totes les sessions es poden adaptar a les necessitats dels grups 
Període de reserva: Tot l’any 
Telèfon de reserves: 932 702 300 
Correu electrònic de contacte: info@bnc.cat 
 

 
©Biblioteca de Catalunya 
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Visita: Visita guiada a l’Arxiu Joan Maragall 

 

 

 
Visites guiades per les estances de 
la residència on va viure Joan 
Maragall, la Casa-Museu i Arxiu 
Joan Maragall, o sessions de 
docència amb una selecció de 
materials de l'Arxiu. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Adquirir nous coneixements sobre 
l’Arxiu 
 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: Durant el curs escolar 
Cursos dels alumnes: Alumnes de primària (cicle superior), secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: Grups de 15 alumnes 
Horari: Dimarts i dijous de 10 a 14 h  
Duració: 1 hora 
Preu: Gratuït 
Requisits: Petició del professor 
Observacions: Totes les sessions es poden adaptar a les necessitats dels grups 
Període de reserva: Tot l’any, curs escolar 
Telèfon de reserves: 932 702 300 
Correu electrònic de contacte: info@bnc.cat  
 
 

 
©Biblioteca de Catalunya 
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Espectacle: Maragall a casa 

 
 

 
Espectacle construït a partir dels 
articles, poemes i correspondència 
del poeta Joan Maragall. Des del 
menjador de la seva casa de Sant 
Gervasi ens explica les seves 
vivències, els seus somnis, el seu 
ideari.  
 
Autor: Josep M. Jaumà 
Actor: Jep Barceló  
Direcció: Dolors Vilarasau 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat 

 
Data d’inici i de finalització: A determinar 
Cursos dels alumnes: Alumnes de primària (cicle superior), secundària, batxillerat, 
universitaris, escoles d’adults 
Número d’alumnes: Sessions per a un mínim de 30 persones 
Horari: Segons necessitats del grup 
Duració: 1 hora 
Preu: 12 euros. Per als grups de 10 persones hi ha una reducció a 10 euros. 
Requisits: Reserva i compra d’entrada 
Observacions: Per als grups de 10 persones hi ha una reducció a 10 euros. Venda 
d'entrades: a partir d'1h abans de l'espectacle. Es recomana la compra o reserva 
anticipada. Aforament limitat a 50 persones 
Telèfon de reserves: 663.649.472  
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Sessions de docència: Classes teòricopràctiques per a alumnes 
universitaris 

 
 

 
Les sessions de docència 
ofereixen als professors 
universitaris la possibilitat 
d'impartir classes teòrico-
pràctiques utilitzant fons de la 
Biblioteca de Catalunya, que 
seleccionen prèviament. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
Contacte directe amb els 
documents estudiats. 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot l’any 
Cursos dels alumnes: Estudiants universitaris 
Número d’alumnes: Grups de 20 alumnes 
Horari: Sota demanda  
Duració: A demanda del professor 
Preu: Gratuït 
Observacions: Totes les sessions es poden adaptar a les necessitats dels grups 
Període de reserva: Tot l’any 
Telèfon de reserves: 932 702 300 
Correu electrònic de contacte: info@bnc.cat  

 
©Biblioteca de Catalunya 
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Visita: Visita a la Biblioteca de Catalunya per a alumnes d’escoles 
d’adults 

 

 

 
Explicació general del fons de la Biblioteca de Catalunya amb una presentació 
en power point (30 minuts) i visita a les dependències de la Biblioteca, incloses 
les sales de lectura gòtiques, el Museu Marès i la Sala Cervantina.  
 
Mostra de documents adequada als estudis dels alumnes (pot ser a proposta 
del professor). També es pot visitar la caseta que la Roser Capdevila feia servir 
com a estudi de treball, decorada per ella mateixa, tal com la tenia a casa seva. 
 
Habilitats que desenvolupa: Adquirir nous coneixements sobre la Biblioteca 
de Catalunya, els fons que custodia i els serveis que ofereix a la societat. 
 
 

 
 
Més informació a: http://www.bnc.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot l’any 
Cursos dels alumnes: Alumes d’escoles d’adults 
Número d’alumnes: Grups de 20-25 alumnes 
Horari: Sota demanda  
Duració: 1 hora 
Preu: Gratuït 
Requisits: Petició del professor 
Observacions: Totes les sessions es poden adaptar a les necessitats dels grups 
Període de reserva: Tot l’any 
Telèfon de reserves: 932 702 300 
Correu electrònic de contacte: info@bnc.cat  
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Filmoteca de Catalunya 
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Filmoteca per a les escoles 

 

 
Filmoteca per a les escoles permet a infants 
i joves de 4 a 18 anys i als seus mestres 
assistir a sessions de descoberta de la 
cultura cinematogràfica des de diversos 
punts de vista: anàlisi de fragments per 
treballar aspectes concrets del cinema  
(muntatge, so, narració, etc.), treball dels 
gèneres cinematogràfics (documental, els 
clàssics, l’animació), llargmetratges per 
tractar temes transversals des del cinema 
(l’adolescència, història, els arquetips de 
gènere, etc.).  
 
També ofereix sessions de formació per a 
docents i visites a l’edifici de la Filmoteca, a 
la col·lecció permanent, a les exposicions i 
al Centre de Conservació i Restauració de 
la Filmoteca de Catalunya.   

 
Organitzat per la Filmoteca de Catalunya amb la col·laboració de: A Bao A Qu, 
Drac Màgic, la Federació catalana de cineclubs, Jocs al segon i Modiband. 
 
Habilitats que desenvolupa: Capacitat d’anàlisi sobre el llenguatge 
audiovisual i coneixement de la cultura cinematogràfica. 
 

 
Més informació a: http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/filmoteca-per-a-les-escoles  

 
Data d’inici i de finalització: octubre 2014-maig 2015 
Cursos dels alumnes: de P4 a batxillerat i cicles Formatius  
Número d’alumnes: fins a 150 per sessió 
Horari: totes les sessions comencen a les 10:30 o les 11h (excepte la formació per 
a professorat, que és a la tarda) 
Durada: entre 1 i 2h 30 (excepte les formacions per a professorat que són de 3 
hores/sessió) 
Preu: 3 euros per sessió i alumne (mestres gratuït) 
Període de reserva: A partir de l’1 de setembre 2014 
Telèfon de reserves: 935 565 198 
Correu electrònic de contacte: filmoteca.escoles@gencat.cat  
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Aula de cinema 

 

 
Aula de Cinema és una invitació als 
estudiants de diverses universitats 
catalanes i escoles universitàries, i al 
públic no universitari per redescobrir la 
història del cinema en 30 sessions.  
 
Es tracta de sessions d’iniciació a la 
història del cinema des dels orígens fins 
al moment actual. 
 
L’organitza la Filmoteca de Catalunya 
amb la col·laboració de la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona,  la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat Ramon Llull – 
Blanquerna, l’Escola Elisava i Bande à 
part. 
 
 
 
 

Habilitats que desenvolupa: Capacitat d’anàlisi sobre el llenguatge 
audiovisual i coneixement de la cultura cinematogràfica. 
 

 
Més informació a: http://www.filmoteca.cat  

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 d’octubre de 2014 al 13 de maig de 2015  
Cursos dels alumnes: Universitaris i públic general adult  
Número d’alumnes: aforament de la sala (360) 
Horari: dimecres a les 17.00 hores 
Durada: 2 hores aprox. (depèn de la durada del film) 
Preu per sessió: 4 euros – 3 euros (tarifa reduïda)  
Abonament: 45 euros per totes les sessions, abonament no obligatori 
Observacions: Totes les sessions van precedides d’una presentació per part d’un 
expert (en general professors universitaris)  
Correu electrònic de contacte: filmoteca.cultura@gencat.cat  
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Visites guiades a la seu del Raval i al Centre de Conservació i 
Restauració de la Filmoteca de Catalunya 

 
 

 
 

Descobrirem la tasca que es fa a una 
filmoteca recorrent els espais 
d’exposició permanent, exposició 
temporal, biblioteca i sales de cinema. 
Si voleu saber com és un projector de 
35mm, les bobines, els formats 
cinematogràfics, i conèixer tots els 
secrets que amaga la seu del Raval de 
Barcelona. La visita es complementa 
amb una sessió de cinema dels 
orígens.  
 
Al Centre de Conservació i Restauració 

(Terrassa) mostrarem quines són les funcions d’un arxiu cinematogràfic. 
Observarem les tasques de restauració, conservació i catalogació de materials 
fotoquímics i digitals. La visita inclou les càmeres frigorífiques destinades a la 
conservació de pel·lícules. Es projectarà una selecció de fragments de films 
conservats a l’arxiu. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar l’alumnat al coneixement d’una  
filmoteca a partir de la visita a la seu del Raval i a la seu de Terrassa on és el 
Centre de Conservació i Restauració.   

 

 

Més informació a: http://www.filmoteca.cat/web/serveis-educatius/visites-guiades 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: octubre de 2014 fins a maig de 2015  
Cursos dels alumnes: educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius de grau 
mitjà 
Número d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: sessions limitades sota demanda subjectes a la disponibilitat de la Filmoteca 
Duració: 1h.30 minuts  
Preu: 3€ per alumne    
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre 
Reserves: filmoteca.escoles@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 556 51 98 / 93 556 51 95  
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La mirada creadora: taller de creació entorn l’imaginari de Joan Brossa 
 

 

 
 
La Filmoteca, en col·laboració amb la 
Fundació Joan Brossa, organitza un 
taller de creació. Partint de diverses 
obres del poeta ens endinsarem en 
l’univers de Joan Brossa posant-lo en 
paral·lel amb elements del cinema. 
També descobrirem alguns elements 
claus del llenguatge cinematogràfic 
d’una manera dinàmica, tot explorant 
la relació del poeta amb el cinema. 

Què treballem? 

• La mirada cinematogràfica de l’obra brossiana; 

• El lligam entre la poesia i el cinema; 

• La seqüència cinematogràfica. El canvi de codi de l'obra brossiana; 

• Els referents cinematogràfics de Brossa. El poeta guionista. 

 
  

 
 
Més informació: http://www.filmoteca.cat/web/contingut/la-mirada-creadora-taller-de-creacio-entorn-limaginari-
de-joan-brossa-0 

 
Data d’inici i de finalització: octubre de 2014 fins a maig de 2015  
Cursos dels alumnes: ESO (3r i 4t), batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 
Número d’alumnes: màxim 70 alumnes 
Horari: sessions limitades sota demanda segons disponibilitat de la Filmoteca 
Duració: 2 hores  
Preu: 3 € per alumne  
Requisits: és recomanable treballar la figura de Joan Brossa prèviament a l’escola. 
Recursos educatius a: www.laberintsbrosssians.com  
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre 
Reserves: filmoteca.escoles@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 556 51 98 / 93 556 51 95  
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Consell dels Savis (taller de memòria viscuda en col·laboració amb el 
Museu d’Història de Catalunya) 

 
 
 
 
 

 
 

 El Consell dels savis és una activitat 
d’història oral i viscuda realitzada per 
un grup de persones grans voluntàries 
del Museu d’Història de Catalunya en 
la qual els alumnes, docents i 
membres del consell es traspassen 
mútuament experiències de vida, de 
memòria, d’història, de passat i de 
present amb el suport d’imatges 
d’arxiu del fons de la Filmoteca de 
Catalunya. 

L’activitat es fonamenta en l’intercanvi intergeneracional posant-lo en paral·lel 
amb la memòria audiovisual mitjançant el patrimoni fílmic. Els membres de més 
edat del Consell dels savis tenen records dels períodes històrics de la 
Generalitat Republicana, de la Guerra Civil i la immediata postguerra, així com 
de la llarga dictadura franquista, la transició i la democràcia actual. 

 
Més informació a: http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/educacio-infantil-p3-p5/el-consell-dels-
savis-va-a-la-filmoteca 

 
Data d’inici i de finalització: març, abril i maig de  2015  
Cursos dels alumnes: ESO (3r i 4t), batxillerat i cicles formatius de grau mitjà 
Número d’alumnes: màxim 70 alumnes 
Horari: dijous 12, 19 i 26 de març 10:30h i divendres 10 d’abril, dijous 16 d’abril i 
dimarts 5 de maig 11h  
Duració: 2h 15 minuts  
Preu: gratuït 
Requisits: cal treballar els períodes històrics mencionats (Guerra Civil i 
Franquisme) abans de la sessió 
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre 
Reserves: filmoteca.escoles@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 556 51 98 / 93 556 51 95  
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Cicle de cinema, memòria, pau i drets humans. En col·laboració amb 
els departaments d’Ensenyament i Governació i Relacions 
Institucionals 

 
 

 
 

En col·laboració amb els departaments 
d’Ensenyament i Governació i 
Relacions Institucionals, en aquest cicle 
es treballen els drets humans des d'un 
punt de vista audiovisual mitjançant la 
reflexió a través d'activitats 
participatives i intervencions de 
col·lectius que treballen directament els 
temes tractats. 

Els objectius bàsics són treballar 
la reflexió crítica sobre els drets 
humans (aproximació des d’una 

perspectiva propera a la realitat dels joves), l’alfabetització mediàtica (treballant 
aspectes formals i de contingut del missatge audiovisual per a desenvolupar 
una mirada crítica) i la transformació social pel canvi (comptant 
amb associacions implicades en el treball actiu en l’àmbit dels drets humans). 

 

 
Més informació a: http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/cinema-memoria-pau-i-drets-humans 

 
Data d’inici i de finalització: d’octubre de 2014 fins a maig de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle superior d’educació primària, ESO  
Número d’alumnes: màxim 150 alumnes 
Horari: una sessió mensual. Consultar dates a 
http://www.filmoteca.cat/web/programacio/cicles/cinema-memoria-pau-i-drets-
humans 
Duració: 1h.30 minuts  
Preu: gratuït    
Període de reserva: a partir de l’1 de setembre 
Reserves: filmoteca.escoles@gencat.cat  
Contacte: Tel. 93 556 51 98 / 93 556 51 95  
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Arxiu Nacional de Catalunya 
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Visita: Descobreix l’ANC 

 

 
En un itinerari guiat per les instal·lacions 
internes de l’Arxiu, es recorren els espais de 
treball i s’observen in situ els diferents 
processos que s’apliquen per a l’organització 
i el tractament de la documentació: moll de 
descàrrega, sala de tria i primers tractaments, 
restauració, dipòsits i sala de consulta. Així 
mateix se’ls presenten diferents documents 
originals de diverses èpoques, suports i 

tipologies documentals com pergamins, cartells, plànols, fotografies, documents 
administratius, personals, etc. 
 
L’activitat es vincula als continguts curriculars de cadascun dels nivells 
educatius i és una manera amena d’introduir-los al món de la recerca històrica, 
alhora que es promou el coneixement i el respecte pel patrimoni documental. 
 
Habilitats que desenvolupa: Identificar les fonts documentals com a fonts 
primàries per al coneixement de la història. Explicar el concepte de fons 
documental. Assenyalar les diferents tipologies de fons documentals que 
conserva l'Arxiu. Conèixer l'organització dels fons de l'Arxiu i els instruments de 
descripció que es posen a la disposició de l'usuari per tal de facilitar-li la cerca i 
consulta dels documents. Descriure les funcions principals de l'Arxiu i les 
tasques que fan els arxivers. Identificar les principals eines per a la sol·licitud 
de documents d'arxiu. Defensar els drets, les llibertats i el patrimoni de la 
comunitat. Respectar el patrimoni del present i del passat. 
 

 
Més informació a: www.anc.gencat.cat 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot el curs escolar  
Cursos dels alumnes: Tots 
Nombre d’alumnes: màxim 30 alumnes 
Horari: Hores concertades 
Duració: 2 h  
Preu: Gratuït    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat  
Contacte: Tel  93 589 77 88  
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Treball de recerca a l’Arxiu Nacional de Catalunya 

 

 
Els alumnes realitzen un treball de recerca 
aplicant la metodologia de l’historiador en el 
seu treball a l’arxiu, amb l’acompanyament 
dels tècnics del Servei Didàctic de l’ANC que, 
en coordinació amb el professor/a  tutor/a del 
treball,  els assessoren per a la localització i la 
interpretació dels documents de l’Arxiu, i 
també per a un plantejament metodològic 
correcte en la realització de treballs escolars 

amb fonts d’arxiu. 
 
Podran consultar documents en diferents suports i de diverses tipologies i 
èpoques, que els permetran investigar sobre molts aspectes de la nostra 
història: des de la tècnica a l’art, passant pel periodisme, el disseny, la llengua, 
els moviments socials i polítics, la situació econòmica o la vida quotidiana. 
 
Habilitats que desenvolupa: Es desenvolupa de manera específica la 
competència d’aprendre a aprendre. Identificar les fonts documentals com a 
fonts primàries per al coneixement de la història. Conèixer l'organització dels 
fons de l'Arxiu i els instruments de descripció que es posen a la disposició de 
l'usuari per tal de facilitar-li la cerca i consulta dels documents. Saber utilitzar 
els diferents instruments de descripció de l’arxiu per localitzar els documents i 
consultar-los (usuari d’arxiu). Aplicar la metodologia de la recerca. 
Desenvolupar la mentalitat crítica. Respectar el patrimoni del present i del 
passat. 

 
Més informació a: www.anc.gencat.cat 
 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot el curs escolar  
Cursos dels alumnes: Batxillerat 
Nombre d’alumnes: activitat d’atenció individualitzada 
Horari: Hores concertades 
Preu: Gratuït    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat  
Contacte: Tel  93 589 77 88 
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Taller: Fem recerca 

 

 
A partir del plantejament d’un cas, els alumnes 
s’inicien en l’observació i l’anàlisi de 
documents d’arxiu i aprofundeixen en el 
coneixement d’un tema curricular relacionat 
amb la història del segle XX. 
 
Seguint una metodologia activa, s’exploten els 
documents com a fonts d’informació; s’incideix 
en la fiabilitat de les fonts i la importància de la 
contrastació de la informació que ens aporten 
per tal de comprendre el fenomen estudiat 
 
És una activitat que permet copsar la història 
com una matèria a descobrir. 
 
Els temes d’estudi s’acorden amb el 
professorat 

 
Habilitats que desenvolupa: Es desenvolupa de manera específica la 
competència d’aprendre a aprendre. Identificar les fonts documentals com a 
fonts primàries per al coneixement de la història. Planificar una recerca. 
Aprendre a observar i analitzar documents d’arxiu. Aprendre a cercar i a citar 
correctament les fonts documentals. Desenvolupar una mentalitat crítica. 
Respectar el patrimoni del present i del passat 
 

 
Més informació a: www.anc.gencat.cat 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot el curs escolar  
Cursos dels alumnes: Segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius 
Nombre d’alumnes: màxim 15 alumnes per grup 
Horari: Hores concertades 
Duració: 2h i 30 minuts 
Preu: Gratuït    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat  
Contacte: Tel  93 589 77 88 
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Taller: Aprenem a investigar 

 

 
Com iniciar una recerca històrica? 
Com planificar el procés? Com 
localitzar les fonts? Com interrogar-
les per establir conclusions? 
 
A partir del plantejament d’un cas, 
els alumnes s’inicien en la 
metodologia de la investigació 
històrica amb fonts d’arxiu. 
 
Activitat  especialment adreçada a 

l’alumnat que ha de realitzar el treball de recerca de batxillerat.  
 
Habilitats que desenvolupa: Es desenvolupa de manera específica la 
competència d’aprendre a aprendre. Identificar les fonts documentals com a 
fonts primàries per al coneixement de la història. Planificar una recerca. 
Aprendre a observar i analitzar documents d’arxiu. Aprendre a cercar i a citar 
correctament les fonts documentals. Respectar el patrimoni del present i del 
passat. 
 

 
 
Més informació a: www.anc.gencat.cat 

 
 

 
Data d’inici i de finalització: Durant tot el curs escolar  
Cursos dels alumnes: Quart d’ESO i batxillerat 
Nombre d’alumnes: màxim 15 alumnes per grup 
Horari: Hores concertades 
Duració: 2h i 30 minuts 
Preu: Gratuït    
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: sdidactic_anc.cultura@gencat.cat  
Contacte: Tel  93 589 77 88 
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Teatre Nacional de Catalunya 
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Visites guiades al Teatre Nacional de Catalunya 

 
 

 
Més de 49.000 persones han conegut 
el TNC darrere el teló gràcies a 
aquest servei de visites. 
 
La visita guiada consta de recorreguts 
comentats que inclouen els vestíbuls, 
les tres sales i la zona d’artistes (per 
raons tècniques i/o artístiques, alguns 
dels espais que es visiten poden 
romandre excepcionalment tancats al 
públic). 
 
 

El servei de visites requereix reserva prèvia. 
 
Podeu veure una visita (vídeo) aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=Xp2ic0DhZ0o&lr=1  
 

 
 
Més informació a: http://www.tnc.cat 

 

 
Data d’inici i de finalització: setembre de 2014 fins a juliol de 2015 
Cursos dels alumne: activitat recomanada a partir del cicle inicial d'educació 
primària 
Número d’alumnes: grups reduïts (de 15 a 35 persones) 
Horari: Dimecres i dijous a les 11 i a les 12:30h 
Duració: 1 h 
Preu: majors de 18 anys, 5 €; menors de 18 anys, 8 €  
Informació  i reserves:  933 065 747 / visites@tnc.cat / http://www.tnc.cat  
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Un dia al TNC 

 
 

 
Un dia la TNC és una activitat 
adreçada a estudiants d’educació 
secundària encaminada a fomentar el 
teatre com a fet cultural, ric i complex. 
 
El TNC acull joves perquè durant un 
matí treballin l’espectacle que 
escullin, del qual assistiran a una 
funció de tarda. Se’ls orienta pel que 
fa als plantejaments dramatúrgics de 
l’obra i se’ls mostren els diversos 
treballs que acompanyen una 
representació: assaigs, escenografia, 

vestuari, attrezzo, recursos tècnics (llum i so).  
 
Per poder fer aquest treball pràctic caldrà que els nois i noies hagin memoritzat 
una escena a partir del text que se'ls haurà facilitat amb anterioritat. 
 
Podeu veure un tràiler(vídeo) d’aquesta activitat aquí: 
http://www.youtube.com/watch?v=DR-zhhNuuXc&lr=1  
 
L’activitat es farà amb alguns dels espectacles de la Temporada 2014/2015: 
obres pendents de confirmar. 
 

 
Més informació a: http://www.tnc.cat 

 
Dates: pendent de confirmar 
Edat: a partir de 15 anys 
Horari: a determinar 
Preu: 20 €. Inclou l’activitat i l’entrada a la representació  
Informació: 933 065 707 / serveieducatiu@tnc.cat / www.tnc.cat   
Reserves: Els centres que vulguin fer l'activitat han de  fer-ne  la sol·licitud  omplint 
el formulari disponible al web del TNC abans del 30 de setembre de 2014 
Important: Atesa la gran demanda de l'activitat, es farà un sorteig entre tots els 
grups que ho sol·licitin 
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Guies didàctiques dels espectacles 

 
 

 
Les guies didàctiques dels espectacles de 
la temporada 2014/2015 estaran a la 
disposició del professorat a l'apartat Guies 
didàctiques de cada una de les obres, a 
partir de la setmana anterior a l'estrena de 
cada espectacle. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Més informació a: http://www.tnc.cat 

 
Data: Temporada 2014/2015 
Preu: gratuït 
Informació: 933 065 707 / serveieducatiu@tnc.cat  / http://www.tnc.cat  
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Treball de síntesi El món del teatre 

 

 
El TNC ofereix el material pedagògic 
necessari per poder dur a terme el treball 
de síntesi El món del teatre, homologat pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest treball 
de síntesi tracta del procés de creació 
teatral, des que s’escull un text fins que 
l’obra s’estrena, passant per totes les 
àrees, tant tècniques com creatives: 

escenografia, vestuari, il·luminació, so, direcció, interpretació, etc. 
 
El material del treball de síntesi ha estat editat per Edicions Proa (juliol de 
2002) dins la col·lecció «Eines de Proa» i es pot adquirir a la Llibreria del TNC i 
a qualsevol altra llibreria. 
 
Per tal d’assolir els objectius que el treball de síntesi requereix, és 
imprescindible fer la visita a un teatre i assistir a una representació. 
 
L’obra escollida d’aquesta temporada per fer el treball de síntesi està pendent 
de confirmar. 
 
Hi ha tot un seguit d’activitats que fan referència a l’obra que es representarà al 
TNC aquesta temporada. No obstant això, la redacció i l’elaboració del material 
del crèdit s’ha fet de manera que sigui igualment útil per a d’altres teatres. Per 
tant, no és imprescindible que la visita al teatre i l’assistència a la representació 
siguin forçosament al TNC. Es pot dur a terme aquest treball, fent-ne 
l’adaptació d’algunes activitats, a qualsevol altre teatre i/o representació. 

 
Més informació a: http://www.tnc.cat 
 

 
Dates: pendent de confirmar 
Cursos dels alumes: El crèdit està destinat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Tot i així, 
amb algunes adaptacions o modificacions, també pot ser útil com a material docent 
per a alumnes de batxillerat 
Horari: tot el dia 
Preu: 24 € per persona (Inclou l’activitat i l’entrada a l’espectacle) 
Informació: 933 065 707 / serveieducatiu@tnc.cat / www.tnc.cat   
Reserves: Els centres que vulguin fer l'activitat han de fer-ne la sol·licitud omplint 
el formulari disponible en el web del TNC abans del 30 de setembre de 2014.  
Important: Atesa la gran demanda de l'activitat, es farà un sorteig entre tots els 
centres que ho hagin sol·licitat 
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Obres recomanades temporada 2014/2015 

 

 
El Teatre Nacional de Catalunya, des 
del Servei Educatiu, recomana 
especialment al professorat algunes 
de les obres de la temporada pel seu 
especial interès pedagògic i en fa 
sessions escolars. 
 
A partir del mes de setembre de 2014 
es podrà consultar tota la informació 
de les obres recomanades al web del 
TNC www.tnc.cat   



 

350 

 

Entrades al 50% de descompte als joves menors de 25 anys  

 

 
El Teatre Nacional de Catalunya és el 
referent principal del teatre a 
Catalunya i ha d’assolir un ventall de 
públic ampli i divers, tot acostant, a 
través de les arts escèniques, la 
cultura i la llengua a la ciutadania que 
encara no s’hi ha incorporat 
plenament. 
 
Un dels objectius estratègics del TNC 
és fomentar la tasca pedagògica en 

les arts escèniques. Per aquesta raó, els joves menors de 25 anys es 
beneficiaran d'un 50% de descompte. 
 
 

 
Més informació a: http://www.tnc.cat 

 

 
Dates: Temporada 2014/2015 
Edat: menors de 25 anys i titulars del Carnet Jove 
Informació i compra d’entrades: http://www.tnc.cat/ca/entrades/  
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Espectacles El Lliure dels nens: Moby Dick, un viatge pel teatre 

 
 

 
Dramatúrgia: Marc Artigau / 
Direcció: Juan Carlos Martel Bayod 
La Kompanyia Lliure / Imatges i 
espai escènic: Frederic Amat / 
Producció: Teatre Lliure / 
Intèrprets: Laura Aubert, Javier 
Beltran, Paula Blanco, Pol López, 
Mima Riera, David Verdaguer 
 

Moby Dick és un viatge per dins del Lliure de Montjuïc seguint la gran aventura 
de la balena blanca que va imaginar l'escriptor nord-americà Herman Melville. 
Basat en diverses adaptacions de la història, l’espectacle compta amb el treball 
escenogràfic de Frederic Amat. No us perdeu aquesta aventura teatral itinerant 
de la mà de La Kompanyia Lliure! 
 

Habilitats que desenvolupa:  
• Referits a fets, conceptes i principis: Una experiència teatral que 

recupera els valors del joc, de la màgia i l’aventura per les instal·lacions 
del teatre. 

• Referits a procediments: Fomentar el teatre com a llenguatge artístic i 
convidar els espectadors a desenvolupar la seva creativitat. 

• Referits a valors, actituds i normes: Valorar el teatre com a forma 
d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre. 
Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les 
arts escèniques. 

 

 
 
Més informació: www.teatrelliure.cat      

 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 4 al 21 de desembre de 2014 
Cursos dels alumnes: cicle inicial, mitjà i superior (de 6 a 12 anys) 
Horari: de dimarts a divendres a les 10h i 11.30h / funcions familiars dissabtes i 
diumenges a les 12h i a les 17.30h 
Duració: 60 minuts sense pausa 
Preu: per a alumnes: 6 € ; per a famílies: 9 / 12€ 
Període de reserva: tot l’any excepte el mes d’agost 
Reserves: Reserves: serveieducatiu@teatrelliure.com   / 932 892 771 (ext. 215) 
Contacte: mhc.serveiseducatius@gencat.cat  
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Espectacles El Lliure dels nens: Bibioteca de nudos y cuerdas 

 
 
Narrador: José Antonio Portillo / 
Escenografia i objectes: José Antonio 
Portillo / Il·luminació: Xavi Prieto / Música: 
Núria Aparici, Joaquín Pinilla i Jorge 
Aparici (SordoMondo) / Construcció 
d’escenografia: Theater Hetpalais 
d'Anvers (Bèlgica) amb la col·laboració del 
CCB de Lisboa (Percursos 2002/2004) i el 
Theater Hetpalais d'Anvers (Bèlgica). 

 
L’espectacle convida a entrar en una estructura circular de fusta que guarda 
manuscrits sense publicar, textos, partitures, dissenys i objectes trobats a les 
escombraries, i ficats en cilindres plens de missatges de cordes i nusos. És un 
diàleg de silenci entre la mirada de l’espectador i els objectes que habiten 
aquesta estructura. Clava les arrels en un petit treball escolar motivat després 
de la lectura del llibre d’Italo Calvino Colezzione di sabbia. Amb el temps, pren 
la forma d’espai narratiu que pot habitar i ser habitat en diferents espais i per 
infants d'edats diverses. 

Habilitats que desenvolupa:  

• Referits a fets, conceptes i principis: Una experiència teatral que 
recupera el valor de la narració i l’oralitat, a través d’un llenguatge 
tradicional.  

• Referits a procediments: Fomentar el teatre com a llenguatge artístic i 
convidar els espectadors a desenvolupar la seva creativitat. 

• Referits a valors, actituds i normes: Valorar el teatre com a forma 
d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre. 
Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les 
arts escèniques. 

 

 
 
Més informació: www.teatrelliure.cat 

 
Dates: del 3 al 15 de febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle infantil, inicial, mitjà i superior(de 3 a 12 anys) 
Número d’alumnes: màxim 120 alumnes 
Horari: de dimarts a divendres a les 10.00h. i 11.30h. / funcions familiars el 
dissabte a les 12h. i 17.30h i  diumenges a les 12h  
Duració: 60 minuts sense pausa 
Preu:: preu per alumne: 6 €;  per família: 9€ (menors de 14 anys) 
Reserves: serveieducatiu@teatrelliure.com  / 932 892 771 (ext. 215)  
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Espectacles El Lliure dels nens: Concert per a nadons 

 
 
Creació i direccio Paulo Lameiro i Carles Pedragosa. Intèrprets: flauta Laura 
Xiberta / saxofon Jordi Santanach / arpa Joan Manuel Chouciño / guitarra Faló 

Garcia / violes Queralt Prats i Nina 
Sunyer / veu Alba Pujol / acordió 
Carles Pedragosa 
 
Segona temporada d'aquest 
espectacle destinat als més petits de 
tots. Repeteix la fórmula, però canvia 
de repertori. No és teatre musical, ni 
és una història o un conte que es va 
narrant. En aquest espectacle es 
busca que els nadons i els intèrprets 

gaudeixin de la música compartida amb la família i els amics. Cada concert és 
una experiència d’intercanvi i de complicitat, en la qual el descobriment de la 
música en directe i del silenci creen moments intensos i sorprenents. 
 
Habilitats que desenvolupa: 
 

• Referits a fets, conceptes i principis: Una intensa experiència sensorial 
per a nens i nenes de 0 a 5 anys, una primera aproximació en el món 
escènic. 

• Referits a procediments: Estimular la percepció dels cinc sentits en el 
públic més petit  

• Referits a valors, actituds i normes: Valorar el teatre com a forma 
d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre. 
Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les 
arts escèniques. 

 

 
 
Més informació: www.teatrelliure.cat 
 

 
Dates: Del 24 al 29 de març de 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n cicle d’educació infantil (de 0 a 5 anys) 
Horaris: de dimarts a divendres a les 10.30h/ funcions familiars el dissabte i 
diumenge a les 11h i a les 12h  
Durada: 45 minuts sense pausa 
Preu per a grups d’alumnes: 6 €  
Reserves: serveieducatiu@teatrelliure.com  / 932 892 771 (ext. 215) 
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Espectacles recomanats per a alumnes de secundària i batxillerat 

 

 
Durant la Temporada 2014/15 el Servei Educatiu del Teatre Lliure us recomana 
els espectacles següents:. 
 
VICTÒRIA D'ENRIC V 
de William Shakespeare versió i direcció Pau Carrió 
Gràcia - de l'1 al 26 d’octubre. Funció escolar 15/10 a les 16:30h. 
 
KRUM (EL CROSTA) 
de Hanoch Levin direcció Carme Portaceli 
Gràcia - del 13 de novembre al 7 de desembre 
 
MISÁNTROPO 
de Molière versió lliure i direcció MIguel del Arco 
Montjuïc - del 25 de novembre al 7 de desembre 
 
EL REI LEAR 
de William Shakespeare direcció Lluís Pasqual direcció musical Dani Espasa 
Montjuïc - del 15 de gener al 22 de febrer 
 
MI GRAN OBRA 
creació i direcció David Espinosa 
Montjuïc / Sala de lectura – 20- 25 gener funcions escolars de dimarts a dijous a les 10:30h. 
 
SOMNI AMERICÀ 
a partir d'A. Miller, E. O'Neill, W. Saroyan, J. Steinbeck i T. Williams 
dramatúrgia i direcció Oriol Tarrasón / Les Antonietes & La Kompanyia Lliure 
Gràcia - del 29 de gener a l'1 de març 
 
JOC DE MIRALLS 
d'Annie Baker direcció Juan Carlos Martel Bayod 
Montjuïc / Espai Lliure - del 11 de febrer al 15 de març 
 
EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT 
adaptació Simon Stephens direcció Julio Manrique 
Gràcia - del 9 d’abril al 10 de maig 
 
TOT PELS DINERS. MAMMÓN 
creació i direcció Nao Albet i Marcel Borràs 
Montjuïc / Espai Lliure - del 10 al 26 d'abril 
 
TOT PELS DINERS. CLEÒPATRA 
creació i direcció Iván Morales 
Montjuïc / Espai Lliure - del 6 al 24 de maig 
 
TOT PELS DINERS. L'ONZENA PLAGA 
dramatúrgia Victòria Szpunberg creació i direcció David Selvas 
La Kompanyia Lliure 
Montjuïc / Espai Lliure - del 4 al 21 de juny 
 
UN ENEMIC DEL POBLE 
de Henrik Ibsen versió lliure Juan Mayorga i Miguel del Arco direcció Miguel del Arco 
Montjuïc - del 28 de maig al 21 de juny 
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   Fundació Orfeó Català-  
Palau de la Música Catalana 
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Itinerari guiat + taller artístic: Visitem i experimentem el Palau  

 
 

 
 
Recorregut guiat per un dels edificis 
modernistes més emblemàtics de Catalunya 
declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO i a 
continuació una activitat plàstica experimental 
d’alguna de les tècniques artístiques que 
haurem observat durant el recorregut. 
 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Conèixer la història i el patrimoni 
arquitectònic del Palau de la Música 
Catalana. 

• Experimentar algunes tècniques 
artístiques que trobem a l’edifici, com 
ara el vitrall o la forja. 

 

 

Més informació a: www.palaumusica.cat  

 
Data d’inici i de finalització: 5 de novembre de 2014, 15 de gener de 2015 i 11 de 
febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: P5, cicle inicial i mitjà de primària 
Número d’alumnes: màxim 30 
Horari: 10h i 11.30h 
Duració: 1.15 hora  
Preu: 6,5 euros per alumne    
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: A partir de l’1 de setembre. 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Visita: Visitem el Palau i escoltem l’orgue. Un recorregut per la història, 
el patrimoni arquitectònic i la música del seu orgue 

 
 

 
 
Recorregut guiat per un dels edificis 
modernistes més emblemàtics de 
Catalunya declarat Patrimoni Mundial 
per la UNESCO, i a continuació 
presentació i audició de l’orgue que 
presideix la Sala de Concerts del 
Palau de la Música, amb un total de 
3.772 tubs. 
 
 
 

 
Habilitats que desenvolupa:  

• Donar a conèixer una de les obres més emblemàtiques del Modernisme 
català i el seu autor, Domènech i Montaner. 

• Conèixer amb més profunditat aquest instrument musical i escoltar la 
seva sonoritat particular. 

 
  

 
 
 
Més informació: www.palaumusica.cat  
 

 

 
Data d’inici i de finalització: 12 i 14 de novembre de 2014; 9 i 10 de desembre de 
2014; 19 de gener, 27 de febrer i 24 de març de 2015. 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 100 
Horari: 10h, 11.15h i 12.30h 
Duració: 1.15 hores 
Preu: 6,5 euros per alumne  
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: A partir de l’1 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Taller de percussió corporal: Músic x 1 dia al Palau 
 

 
 

 
 
Per mitjà d’exercicis rítmics i de 
reconeixement de timbres, els 
participants descobriran que el seu 
propi cos és una font inesgotable de 
recursos musicals (picar de mans, 
picar en diferents parts del cos, tècnica 
de beat box...).  
 
Després de treballar en petits grups, 
es crearà una coreografia conjunta que 
sintonitzi so i moviment i, al final del 

taller, s’efectuarà una mostra pública en algun dels escenaris del Palau de la 
Música. 
 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Descobrir que podem fer música amb el nostre propi cos. 
• Organitzar una coreografia conjunta que mostri el treball realitzat i que 

permeti compartir, descobrir i gaudir de l’experiència de ser músics per 
un dia al Palau. 

 
  

 
 
Més informació: www.palaumusica.cat  

 
Data d’inici i de finalització: 24 d’abril de 2015 
Cursos dels alumnes: ESO i batxillerat  
Número d’alumnes: màxim 120 
Horari: 10h i 15h 
Duració: 3 hores 
Preu: 6,5 euros per alumne  
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: A partir de l’1 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle: Cobla 2.0. Amb la Cobla Sant Jordi- Ciutat de Barcelona 
 

 
 

 
 

Una proposta escènica-musical de visió 
moderna i contemporània que no ens 
deixarà indiferents i trencarà amb 
alguns dels estereotips tradicionals 
vinculats a aquesta agrupació. Sense 
renunciar a la sonoritat característica 
d’aquesta formació, músics i públic 
esdevindrem còmplices d’una nova 
manera d’entendre i viure la música per 
a cobla. 
 
 

Habilitats que desenvolupa:  
• Conèixer els instruments que formen part de la cobla. 
• Descobrir les característiques sonores d’aquesta agrupació instrumental. 
• Gaudir de la diversitat de músiques, formats i entorns festius en què 

participa la cobla. 
 

 

Més informació a: www.palaumusica.cat  

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 2 al 13 de març de 2015. 
Cursos dels alumnes: cicle inicial i mitjà de primària 
Número d’alumnes: màxim 700 
Horari: 10h i 11.30h.  
Duració: 1 hora  
Preu: 6,5 euros per alumne    
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle: Kantikipugui al Palau. Amb el Cor de Cambra del Palau de 
la Música Catalana 

 
 

 
 
Acompanyats pels 22 cantants del Cor 
de Cambra del Palau i del seu director, 
reviurem un munt de jocs i situacions 
imaginàries pròpies de l’univers dels 
infants.  
 
Un espectacle atrevit i divertit per 
gaudir de la immensa capacitat 
expressiva de la nostra veu i del cant 
coral en una proposta escènica- 
musical molt visual i de gran impacte 
sonor. 

 
 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Descobrir les possibilitats sonores d’un cor mixt mitjançant diferents 
recursos de la veu i  escoltar un ampli repertori de diferents estils i 
èpoques. 

• Distingir i identificar els diversos registres de les veus humanes. 
• Escoltar i gaudir d’un ampli ventall de repertori de diferents èpoques i 

estils. 
 
  

 
 
Més informació: www.palaumusica.cat  

 

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 23 al 28 de gener de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle mitjà de primària  
Número d’alumnes: màxim 250 
Horari: 10h i 11.30h 
Duració: 1 hora  
Preu: 6,5 euros per alumne  
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle de flamenc: Flamenkids.cat. Sonoritats d’aquí, d’allí i d’ara 
 

 
 
 

 
 
Aquesta temporada presentem una 
nova producció ideada des del Servei 
Educatiu del Palau de la Música 
Catalana que pretén traspassar 
fronteres racionals, sentimentals, 
culturals o històriques. Per dur a terme 
aquesta iniciativa, comptarem amb la 
veu de dues grans joves promeses del 
cant flamenc més actual.  
 
Una proposta d’extrema intimitat, 
delicadesa i passió a partir de la qual 

descobrirem que la música és un art que no deixarà mai de sorprendre’ns. 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Descobrir i gaudir de les diverses sonoritats que caracteritzen 
aquesta música d’origen popular. 

• Escoltar diferents fragments de música clàssica inspirats en aquest 
univers sonor. 

• Conèixer els instruments que tradicionalment s’han utilitzat per fer 
flamenc. 

• Introduir conceptes bàsics d’aquest estil a fi de trencar estereotips. 
 

 

Més informació a: www.palaumusica.cat  

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 20 al 22 de maig de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle mitjà de primària 
Número d’alumnes: màxim 250 
Horari: 10h i 11.30h 
Duració: 1 hora  
Preu: 6,5 euros per alumne    
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle: Les músiques del món. Viatge a través de la veu 

 
 

 
 
La veu, amb les seves immenses 
possibilitats sonores, serà la 
protagonista d’aquest espectacle.  
 
Una oportunitat única per viatjar 
pels cinc continents i descobrir 
algunes de les seves músiques 
tradicionals o populars. Deixeu-vos 
seduir pels violins, trompetes, 
guitarres, flautes, trombons, 
maraques, balalaiques, didjéridús... 

que aquests cinc esplèndids cantants ens interpretaran exclusivament a 
cappella. 
 
 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Descobrir la màgia de la veu i les seves infinites possibilitats sonores. 
• Reconèixer melodies i cançons tradicionals de diferents cultures. 

 
  

 
 
Més informació: www.palaumusica.cat  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 10 a l’11 de novembre de 2014; 3, 4, 6, 23 i 25 de 
febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària  
Número d’alumnes: màxim 700 
Horari: 10h i 11.30h 
Duració: 1 hora  
Preu: 6,5 euros per alumne  
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música. 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espextacle de titelles: En Jan Titella. Emocions a través d’una aventura 
musical 
 

 
 

 
 
En Jan, un titella aventurer, intentarà 
ajudar el seu amic el grill. Comença així 
un recorregut de sons i sorolls que ens 
portarà a una gran ciutat, després 
arribarem a una platja, viurem una 
tempesta i finalment desembocarem al 
bosc desitjat. 
 
La força del tro, el xiulet del vent, el 
xipolleig del mar, el cant dels ocells, 
entre d’altres, esdevindran els 

principals companys de viatge d’aquests dos intrèpids protagonistes. 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Despertar l’oïda i les diverses percepcions a través d’un trajecte de 
contrastos auditius. 

• Presentar les qualitats del so: timbre, intensitat, durada i altura. 
• Conèixer repertoris nous de cançons compostes expressament per a 

aquesta edat. 
 

 

Més informació a: www.palaumusica.cat  

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 3 al 7 de novembre de 2014 
Cursos dels alumnes: P2, P3 i P4 
Número d’alumnes: màxim 200 
Horari: 10h, 11.30h i 15.30h 
Duració: 50 minuts  
Preu: 10 euros per alumne (CD i conte inclòs)    
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música. 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle: Trencadís de cançons. Contrastos musicals entre 
modernitat i tradició 

 

 
 
Tres elements arquitectònics ben 
característics del Palau de la Música 
Catalana —la donzella de la façana, les 
palmeres semi voltes i el cavall alat del 
segon pis— tots ells personificats dalt 
de l’escenari, es convertiran en els 
protagonistes d’aquest concert.  
 
Instruments acústics, la veu cantada, 
sons electrònics , conviuen en aquesta 
proposta artística. Una curiosa mescla 

de poesia, cançó i dansa que ens situa entre la modernitat i la tradició. 
 
Habilitats que desenvolupa: Estimular la imaginació i creativitat dels infants, 
per mitjà d’un espectacle que combina fantasia, poesia, cançó popular i d’autor 
i una escenografia basada en elements arquitectònics del Palau. 
 
  

 
 
Més informació: www.palaumusica.cat  

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 9 al 20 de febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: cicles infantil i inicial de primària  
Número d’alumnes: màxim 725 alumnes 
Horari: 10h i 11.30h 
Duració: 50 minuts  
Preu: 10 euros (CD inclòs)  
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle: Malikianini, simfònic ara! Una orquestra i molta música 
trepidant 
 

 
 
 

 
Acompanyats del virtuós i 
exuberant violinista Ara Malikian, 
tindrem l’oportunitat d’assistir a un 
concert de música simfònica molt 
divertit i poc convencional.  
 
Prepareu-vos per escoltar la 
millor orquestra del món i al 
mateix temps conèixer els 
conflictes i excentricitats que es 
generen a partir de les 
dinàmiques de funcionament 
d’una orquestra. Estem segurs 

que després d’aquest concert, res no tornarà a ser com abans.  
 
Una oportunitat única per assistir a aquest concert-espectacle ideat des del 
Servei Educatiu del Palau de la Música Catalana i inspirat en Pagagnini, 
l’espectacle de música clàssica revelació dels últims anys. 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Gaudir de l’impacte sonor que produeix una orquestra simfònica i 
conèixer com s’estructura i s’organitza. 

• Escoltar repertori simfònic que comprèn des del Barroc fins a 
l’actualitat. 

 

Més informació a: www.palaumusica.cat  

 
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 26 al 29 de gener de 2015. 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària. ESO i batxillerat. 
Número d’alumnes: màxim 750 
Horari: 10h i 11.30h.  
Duració: 1 hora  
Preu: 7,5 euros per alumne    
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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Espectacle: Jazz en viu...Swing! Iniciació a la música de jazz per 
descobrir el swing 

 

 
 
Descobreix el secret més ben guardat 
del jazz per l’Original Jazz Orquestra 
del Taller de Músics. Juntament amb 
l’actor i cantant Miquel Àngel Ripeu, 
reviurem moments emblemàtics i 
històrics d’aquest gènere. 
 
 
 
 
 

 
 
Habilitats que desenvolupa:  

• Introduir les principals característiques musicals del jazz. 
• Escoltar diferents estils musicals d’aquest gènere. 
• Conèixer els diversos instruments que configuren una big band. 
• Descobrir i vivenciar el concepte swing. 

 
  

 
 
Més informació: www.palaumusica.cat  
 

 

 
Data d’inici i de finalització: del 18 al 20 de març de 2015 
Cursos dels alumnes: ESO i batxillerat 
Número d’alumnes: màxim 750 
Horari: 10h i 11.30h 
Duració: 1 hora  
Preu: 7,5 euros per alumne  
Requisits: Segons currículum d’assignatura de música. 
Període de reserva: Fins al 5 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 295 72 17 | escoles@palaumusica.cat   
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L’Auditori 
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Assaigs de l’OBC 
 

 
 
 

 
 
L’alumnat podrà assistir a una part de 
l’assaig de l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Catalunya. 
Aquesta activitat consta de tres parts: 
trenta minuts d’explicació inicial, 
quaranta-cinc minuts aproximadament 
d’assistència a l’assaig i quinze minuts 
de comentaris finals. 
 
Cal tenir en compte que el programa i 
la durada de l’assaig es podrà 

modificar segons el director i que no es pot garantir la presència de solistes i/o 
cors el dia de l’assaig. 
 

Més informació a: 
http://www.auditori.cat/ct/programacio/fitxa.aspx?idconcert=3304&title=L%27Auditori+ASSAIGS+DE+L%27OBC
&description=Assaig+amb+p%C3%BAblic&keywords=assaig%2c+obc%2c+p%C3%BAblic%2c+secund%C3%A
0ria&  

 
Data d’inici i de finalització: del 10 d’octubre de 2014 al 5 de maig de 2015  
Cursos dels alumnes: secundària i batxillerat 
Número d’alumnes: 50/100 alumnes 
Horari: dijous i divendres de 9:30h a 11h 
Duració: 1:30 h  
Preu: 3 euros per alumne  
Període de reserva: a partir del 7 de setembre 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Voooox!  

 
 

 
 
Quatre veus femenines ens 
conviden a passar una estona 
màgica, amb melodies i harmonies 
totalment evocadores que, 
inspirades en els quatre elements de 
la natura, ens permetran gaudir 
d’obres que van de la música antiga 
a la rumba. 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/voooox-3286.aspx  

 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 11, 12, 14, 17, 18, 19 i 21 de novembre de 2014, a 
les 10.15 i a les 11.45 h 
Cursos dels alumnes: P3, P4, P5, 1er i segon de primària  
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min.  
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
 



 

371 

 

Voooox!  

 
 

 
 
Vine a L’Auditori amb els teus alumnes per 
convertir-los en membres d’una banda durant 
un matí.  
 
T’EnCantarà t’ofereix la possibilitat d’assajar el 
repertori amb els integrants del grup Obeses 
per fer un concert amb ells, amb l’ajuda d’una 
directora de cor que us ajudarà amb la tècnica. 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
Més informació: 
http://www.auditori.cat/ct/programacio/fitxa.aspx?idconcert=3277&title=L%27Auditori+T%27EnCANTAr%C3%A
0%3a+OBESES&description=Activitat+participativa+amb+el+grup+Obeses&keywords=participatiu%2c+cant%2
c+secundaria%2c+Obeses&  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 24 de novembre de 2014 a les 10.30h 
Cursos dels alumnes: Secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.30h a 13h 
Duració: 2h 30 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Band-re-vent-tant 

 
 
La Banda Municipal de Barcelona 
presenta un dels seus concerts més 
exitosos. Sol Picó ha treballat amb la 
Banda en un concert on veureu músics 
que volen, una pluja de partitures o 
homes amb faldilla. 
 
Un repertori conformat per obres de 
compositors catalans de totes les 
èpoques i arranjaments de temes 
populars per a banda i el moviment 
constant dels músics conformen un 
concert que ens permet veure la 
Banda des de una òptica fascinant. 
 
 

 
 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/band-re-vent-tant-3262.aspx  i 
http://www.auditori.cat/ct/concert/band-re-vent-tant-3264.aspx  

 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 1, 2, 3, 4 i 5 de desembre de 2014  
Cursos dels alumnes: Primària i secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
 

 
 



 

373 

 

Tocats per l’OBC 

 
 

 
L’Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya 
continua apostant per apropar-se als més joves, 
després de l’èxit de propostes com la Guia 
d’orquestra, Orquestra’t o Ciència Ficció.  
 
Seguint amb la col·laboració del Servei Educatiu, el 
nou concert Tocats per l’OBC ens mostrarà un 
repertori especialment seleccionat, amb una 
posada en escena atractiva a càrrec d’en Jordi 
Cortés i, el més important, amb uns intèrprets de 
primer nivell que puguin executar les millors 
interpretacions, per tal que la música arribi amb la 
màxima intensitat a un públic exigent. 

 
 

 
 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/tocats-per-lobc-3281.aspx i 
http://www.auditori.cat/ct/concert/tocats-per-lobc-3280.aspx  

 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 2, 3, 4 i 5 de desembre de 2014  
Cursos dels alumnes: Primària i secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Tocats per l’OBC 

 
 

 
Mehndelsohn va escriure la obertura op 21 
de Somni d’una nit d’estiu quan tenia 17 
anys, inspirat per l’obra de Shakespeare. La 
seva joventut no va ser un impediment 
perquè hi bolqués el seu talent, sinó que per 
contra, va ser decisiva per dotar de força i 
vitalitat una de les obres més conegudes i 
inspirades del repertori simfònic. 
 
Dues formacions allunyades en el temps i 
l’espai de l’obra original la reivindiquen i la 
fan seva a L’Auditori per transmetre’ns els 
seus somnis envers la música. Amb edats 

compreses entre els 12 i els 18 anys, més de cinquanta músics provinents de 
l’orquestra d’alevins de la JONC i el Cor d’Amics de la Unió mostren el pas ferm 
amb el que caminen cap al món professional. 
 
Amb rigor i il·lusió han aconseguit un espectacle que va captivar al públic i la 
crítica durant la seva estrena la temporada 2012-13 en el que més de 100 
músics i cantants interpreten de memòria, en constant moviment i sense 
director. 
 
 

 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/somnis-de-music-somni-duna-nit-destiu-3261.aspx i 
http://www.auditori.cat/ct/concert/somnis-de-music-somni-duna-nit-destiu-2856.aspx  

 

 
Data d’inici i de finalització: 12, 13 i 14 de gener de 2015  
Cursos dels alumnes: Primària i secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Ma, me, mi... Mozart! 

 
 

 
 
Sovint ens trobem taral·lejant obres que hem 
sentit tota la vida sense conèixer-ne l’origen. 
Les vint-i-una peces que conformen Ma, me, 
mi... Mozart! ens serveixen per recórrer les 
diferents etapes de Mozart sota una estètica 
acurada i càlida i, de passada, recordar-nos 
que algunes melodies arrelades en la nostra 
memòria van ser escrites fa més de dos-
cents anys per un jove fenomen que des de 
ben petit enlluernava les corts europees. 
 
Els arranjaments de l’Eduard Iniesta 
(compositor, arranjador i col·laborador de 

l’OBC, Carles Sabater, Névoa, Sidonie, Marina Rosell...) han donat un decidit 
aire mediterrani a les obres de Mozart. Les obres del geni de Viena arriben de 
nou a L’Auditori després de girar per nombroses ciutats amb gran èxit de crítica 
i públic, arribant a ser un dels 10 finalistes als premis YEAH! (Youth European 
Awards) l’any 2010. 
 
Un gran assortit d’instruments de corda (guitarres, llaüts, bouzuki, mandolina...) 
i la complicitat d’una formació que combina el fiscorn, clarinet baix, acordió, 
violí, veu... i fins i tot una serra! La música i la posada en escena han fet 
d’aquest concert un espectacle colorista amb el que petits i grans poden 
compartir les obres d’un dels grans genis de la història de la música des d’una 
nova perspectiva. 
 

 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/ma-me-mi-mozart-3267.aspx  

 

 
Data d’inici i de finalització: 20, 21, 23, 26, 27 i 28 gener de 2015 
Cursos dels alumnes: P3, P4, P5, 1r i 2n 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Tubs i tubes 

 
 

 
 
El compositor Albert Guinovart, autor 
d’obres com Mar i Cel, La vampira del 
Raval (Premi Max a millor composició 
l’any 2012), nombroses sintonies 
televisives (La Riera, El cor de la 
ciutat, Nissaga de poder) i 
orquestrador del film The artist (Òscar 
a la millor banda sonora 2012) entre 
altres, va rebre l’any 2011 un 
encàrrec molt particular: un concert 
per a dues tubes, bombardí i 
instruments construïts especialment 
per a la ocasió amb material reciclat. 
 

En paraules del compositor, Quan em van proposar el projecte de fer un 
espectacle musical per a nens i nenes amb tres tubes, vaig pensar que no 
anàvem bé. Però com que els reptes em motiven molt, vaig decidir que ho 
havia de fer i que fins i tot hauria de sortir alguna cosa bonica. 
 
 
Els tres músics del concert es troben actualment preparant-se per iniciar la 
seva primera gira per Espanya, per omplir els seus peculiars tubs de música. 
 

 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/tubs-i-tubes-3283.aspx  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: 9, 10, 11, 13, 18 i 19 de febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: P3, P4, P5, 1r i 2n 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Sona Bach 

 
 

 
El saxofonista Llibert Fortuny va rebre 
fa uns anys un encàrrec per a 
confeccionar un concert molt especial. 
Després d’haver tocat a innumerables 
escenaris d’arreu d’Europa i Estats 
Units com a líder o com a sideman d’Al 
Foster, Chano Domínguez o Perico 
Sambeat, en aquesta ocasió el repte 
era arriscat per la complexitat que 
suposa enfrontar-se a un públic 
extremadament exigent: el públic 
infantil. 
 
L’altre risc de la proposta residia en 

adaptar obres de J. S. Bach per a un format instrumental a mig camí entre el 
jazz i l’electrònica. Per a dur-la a terme, res millor que comptar amb el seu 
equip de confiança: Gary Willis al baix (Vic Moliner des de la temporada 2012-
13), David Gómez a la bateria i guitarra elèctrica, Marina Albero al salteri i el 
teclat i Xavi Lozano als quotidiàfons. 
 
El concert torna a L’Auditori, després d’haver-se adaptat per a un públic i una 
sala més gran, en un gran estat de forma. Els més de 15.000 assistents a les 
temporades anteriors així ho demostren. 
 

 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/sona-bach-3274.aspx  
 

 
Data d’inici i de finalització: 16, 17, 18, 20, 23 i 24 de març de 2015 
Cursos dels alumnes: P3, P4, P5, 1r i 2n 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Els colors del metall 

 
 

 
 
El trompetista Pep Gol, un dels 
jazzmen amb més trajectòria del 
panorama jazzístic de casa nostra, 
dirigeix aquest concert per a tots els 
públics, combinant un cop més 
l’entreteniment amb la pedagogia.  
 
Una marxing band conformada per sis 
músics en la que hi podem trobar 
trompetes, tuba, sausàfon, trombó, 
trompa, acordió i percussions, tot 
interpretant temes propis, arranjaments 
de cançons populars, sons clàssics i 
jazzístics. Les immenses composicions 
de Duke Ellington, Verdi, Horace 

Silver, Purcell, Satie, Pee Wee Ellis o Bach es troben per dibuixar un concert 
ple de color.  
 
Una trajectòria iniciada l’any 2004 que ha sonat a innumerables escenaris i que 
ha estat vist per més de 80.000 espectadors. 
 

 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/els-colors-del-metall-3266.aspx  
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 14, 15, 17, 20, 21 i 23 d'abril de 2015 
Cursos dels alumnes: P3, P4, P5, 1r i 2n 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Tifònics 

 
 

 
Els membres de la Banda Municipal de 
Barcelona proposa un concert en el que 
converteixen la Sala 1 de L’Auditori en una 
jungla, amb elefants, balenes, camaleons... i 
mosques! El repertori està basat en dues obres 
contemporànies, Bestiàrium i L’Arca de Noè. 
 
Estrenat la temporada 2013-14, l’acollida del 
públic va ser totalment entusiasta, gràcies a la 
original proposta, que permet veure una gran 
formació construint un nou model de concert. 
 

Música colorista de recent creació per banda simfònica amb una imponent 
posada en escena 
 

 
 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/tifonics-3279.aspx i 
http://www.auditori.cat/ct/concert/tifonics-3278.aspx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 23, 26 i 27 de gener de 2015 
Cursos dels alumnes: Primària i secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Vaivé 

 
 

 
 
Una proposta musical transgressora que 
farà que el públic escolti la gralla o el 
flabiol en un context totalment innovador, 
en una fusió d’estils musicals que va del 
rap a la música brasilera sense oblidar els 
clàssics. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/vaive-3284.aspx i http://www.auditori.cat/ct/concert/vaive-
3285.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 2 i 9 de març de 2015 
Cursos dels alumnes: Primària i secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Setze cordes 

 

 
 

Amb una trajectòria iniciada l’any 2006, la 
proposta del Quartet Quixote s’ha 
consolidat a base d’interpretacions plenes 
de virtuosisme i jovialitat. 
 
Després de realitzar actuacions que els han 
portat a recórrer Europa i Amèrica Llatina, 
destacant la seva col·laboració amb el 
reconegut Sistema de Orquestas Infantiles i 
Juveniles de Venezuela, i nombrosos 
premis nacionals i internacionals, arriben a 
L’Auditori per donar vida al nou concert per 
als més petits.  

 
Un concert en què podreu gaudir del so de les cordes en un escenari pensat 
perquè els assistents (i també els músics!) puguin gaudir de la música: amb el 
quartet interpretant de memòria, movent-se constantment al voltant del públic 
assegut a terra i amb un repertori variat que inclou algunes peces populars per 
fer-ne partícips els oients 
 
 
 

 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/setze-cordes-3270.aspx  

 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 i 29 d'abril i 6, 7 i 8 
de maig de 2015 
Cursos dels alumnes: P2 i P3 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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T’enCANTarà: Blaumut 

 
 

 
 
Vine a L’Auditori amb els teus alumnes per 
convertir-los en membres d’una banda durant un 
matí.  
 
T’EnCantarà t’ofereix la possibilitat d’assajar el 
repertori amb els integrants del grup BLAUMUT 
per fer un concert amb ells, amb l’ajuda d’una 
directora de cor que us ajudarà amb la tècnica. 
 
 

 
 
 
Més informació: 
http://www.auditori.cat/ct/programacio/fitxa.aspx?idconcert=3276&title=L%27Auditori+T%27EnCANTAr%C3%A
0%3a+BLAUMUT&description=Activitat+participativa+amb+el+grup+Blaumut&keywords=participatiu%2c+cant
%2c+secundaria%2c+blaumut&  

 
 
 
 
 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 27 d’abril de 2015 
Cursos dels alumnes: Secundària 
Número d’alumnes: grup classe 
Horari: 10.15h i 11.45h  
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros per alumne  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Cantània: Al bell mig de la Terra 

 
 

 
Cada curs, una cantata és encarregada 
amb l’objectiu de ser cantada per 
alumnes de primària a final de curs. 
 
Cantània és una activitat amb diferents 
fases d’actuació: sessions de formació 
amb el professorat, treball a la seva 
aula i concerts finals interpretats per 
l’alumnat inscrit. Durant tot el curs 
escolar es treballa tant des de 
l’organització com des de l’escola. 
 

L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes que, per les característiques 
globals pensades exclusivament per a ells, per la qualitat i per la implicació 
personal i col·lectiva en l’acte, es converteixi en una vivència musical important 
i inoblidable per a tots. 
 

 
 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/cantania-al-bell-mig-de-la-terra-3265.aspx  

 
 
 

 
Data d’inici i de finalització: 30 d'abril, 4, 5, 11, 18 i 26 de maig i 1, 2, 8, 9, 15 i 16 
de juny de 2015, a les 11.30 i 16.30 h. 6, 7 i 27 de maig i 17 de juny de 2015, a les 
16.30 h 
Cursos dels alumnes: 3r, 4t, 5è i 6è de primària 
Número d’alumnes: grup classe 
Duració: 55 min 
Preu: 30 euros per escola i 7 euros les entrades del públic  
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
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Músiques d’arbre 

 
 

 
El pas de les estacions i la transformació de 
la natura és el gran tema del concert. Una 
original proposta al voltant del cicle anual de 
l’arbre, que es va transformant al ritme dels 
cinc músics que toquen instruments d’arrel 
tradicional. 
 
Amb l'assistència a aquest concert, teniu la 
possibilitat d'assistir a un dels tallers de 
cultura popular organitzats per les Cases de 
la Festa. ICUB (gegants, sardanes, bestiari, 
castellers o diables) per només 1 euro més 

per alumne/a. Un cop tingueu confirmada la plaça per part de l’Auditori, envieu 
un correu electrònic a: casesdelafesta@fragment.cat, informant-nos que esteu 
interessats en la promoció concert + taller. Tot seguit, concretarem amb 
vosaltres la data del taller. El pagament es fa en un únic compte corrent que us 
facilitaran des de l’Auditori.   
 
 

 
Més informació: http://www.auditori.cat/ct/concert/musiques-darbre-3268.aspx  

 
 

 
Data d’inici i de finalització: 8 i 11 de maig de 2015 a les 10.15h i 11.45h 
Cursos dels alumnes: Primària i secundària  
Número d’alumnes: grup classe 
Duració: 55 min 
Preu: 6 euros 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: 93 247 93 05 serveieducatiu@auditori.cat  
 

 
 



 

385 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gran Teatre del Liceu 
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Reducció i adaptació de l’òpera Die 
Zauberflöte de W.A. Mozart (1756-
1791) 
 
L’ocellaire Papageno es converteix en 
l’eix de l’acció. Ens explicarà les 
aventures que passa, juntament amb el 
príncep Tamino, per mirar de salvar la 
princesa Pamina. Sembla que el malvat 
Sarastro l’ha fet presonera, però la 
Reina de la Nit, mare de la princesa, no 
es mostra gens contenta. Per què 
serà? 

 
Espectacle operístic, amè i divertit, amb sis cantants (dues sopranos, un 
baríton, dos tenors i un baix) acompanyats per dos músics (piano-celesta i 
flauta travessera-piccolo) 
 
L'espectacle incorpora una GUIA DIDÀCTICA que es troba, en obert, en el web 
del Liceu i que conté informació sobre l'autor i l'espectacle, així com propostes 
per treballar a l'aula. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar els nens i nenes al món de la 
interpretació teatral i del cant operístic; conèixer un espai emblemàtic de la 
representació operística com és el Gran Teatre del Liceu; gaudir de la 
interpretació en directe d'una obra de gran qualitat artística. 
 

 

Més informació a:http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2014-2015/el-petit-liceu-escolar/la-petita-flauta-
magica-al-gran-teatre-del-liceu/presentacio.html 

 
Data d’inici i de finalització: del 17 al 29 d'octubre de 2014 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicles inicial, mitjà i superior) 
Número d’alumnes: il·limitat 
Horari: 10:45h, 11:00h., 12:45h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu, Sala Gran 
Duració: 70 minuts 
Preu: 6,5€ per alumne. 
Requisits: cap 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  

Espectacle infantil: La petita Flauta Màgica 
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Reducció i adaptació de l’òpera bufa Il 
Barbiere di Siviglia de Gioacchino 
Rossini (1792-1868). 
 

Quin embolic! Qui és el Lindoro, i què 
vol el Doctor Bartolo de la bella 
Rosina?  Hi haurà final feliç? El que de 
ben segur hi trobareu és una història 
per passar una bona estona. Un 
espectacle operístic, amb personatges 
simpàtics i un argument entretingut. 
 
L'espectacle incorpora una GUIA 

DIDÀCTICA que es troba, en obert, en el web del Liceu i que conté informació 
sobre l'autor i l'espectacle, així com propostes per treballar a l'aula. És 
interessant recalcar que s’inclouen activitats interrelacionades amb altres 
àrees, com són la de llenguatge, i la visual i plàstica 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar els nois i noies i els joves al món de la 
interpretació teatral i del cant operístic; conèixer un espai emblemàtic de la 
representació operística com és el Gran Teatre del Liceu; gaudir de la 
interpretació en directe d'una obra de gran qualitat artística. 
 
 

 
 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2014-2015/el-petit-liceu-escolar/el-superbarber-de-
sevilla-al-teatre-auditori-sant-cugat/presentacio.html 

 

Espectacle infantil: El Superbarber de Sevilla 

 
Data d’inici i de finalització: de l’11 al 18 de novembre de 2014 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i superior) i educació 
secundària (primer cicle) 
Número d’alumnes: il·limitat 
Horari: 11h. 
Lloc: Al Teatre-Auditori de Sant Cugat 
Duració: 75 min. 
Preu: 6,5€ per alumne 
Requisits: cap 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Espectacle visual, amb titelles a mida 
natural. Música de Montsalvatge i de 
Debussy. 
 
Noè és una nena que no ha vist mai 
ploure. Avisada pel peix mil·lenari que 
s'apropa un diluvi, construeix una arca 
per salvar tots els animals de la Terra. 
L'ovella, el gall, la puça, el gat, faran 
les delícies dels més petits en un 
espectacle de gran bellesa i màgia 
visual. La música, interpretada en 
directe per un pianista en escena, 

acompanya la desfilada de cada animal i les peripècies de la Noè per fer-los 
pujar a tots, sense deixar-se'n ni un. 
 
L'espectacle incorpora una GUIA DIDÀCTICA que es troba, en obert, en el web 
del Liceu i que conté informació sobre l'espectacle, així com propostes per 
treballar a l'aula que engloben diferents àrees del coneixement. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar els nens i nenes al món de la 
interpretació teatral i de la manipulació dels titelles; conèixer un espai 
emblemàtic de la representació operística com és el Gran Teatre del Liceu; 
gaudir de la interpretació en directe d'una obra de gran qualitat artística. 
 
 

 
 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2014-2015/el-petit-liceu-escolar/la-casa-flotant-al-
gran-teatre-del-liceu/presentacio.html 

Espectacle infantil: La casa flotant 

 
Data d’inici i de finalització: del 10 al 16 de febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil, educació primària (cicle inicial) 
Número d’alumnes: il·limitat 
Horari: 10:45h., 12:45h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu, Sala Gran 
Duració: 50 min. 
Preu: 6,5€ per alumne 
Requisits: cap 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Reducció i adaptació de l'òpera 
Guillaume Tell de Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
 
La història de Guillem que, per 
defensar la llibertat del seu poble, es 
veu obligat a disparar una fletxa per 
travessar una poma damunt del cap del 
seu fill. 
 
Espectacle operístic, que combina 
diferents tècniques artístiques, com els 
titelles, les ombres xineses i les 

projeccions d’animació audiovisual, en una escenografia inspirada en l’època 
medieval. És un cant a la llibertat, en clau d’humor, en el que els personatges 
mostren els seus sentiments i els seus somnis. 
 
L'espectacle incorpora una GUIA DIDÀCTICA que es troba, en obert, en el web 
del Liceu i que conté informació sobre l'espectacle, així com propostes per 
treballar a l'aula que engloben diferents àrees del coneixement. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar els nens i nenes al món de la 
interpretació teatral i operística; conèixer un espai emblemàtic de la 
representació operística com és el Gran Teatre del Liceu; gaudir de la 
interpretació en directe d'una obra de gran qualitat artística. 
 
 

 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2014-2015/el-petit-liceu-escolar/guillem-tell-al-gran-
teatre-del-liceu/presentacio.html  

Espectacle infantil: Guillem Tell 

 
Data d’inici i de finalització: del 24 de febrer al 4 de març de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i cicle superior) 
Número d’alumnes: il·limitat 
Horari: 11:00h. 
Lloc: Al Teatre-Auditori de Sant Cugat 
Duració: 65 min. 
Preu: 6,5€ per alumne 
Requisits: cap 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Concert participatiu a càrrec del Cor del 
Gran Teatre del Liceu. 
 

Cantant amb el Cor és una activitat a 
mig camí entre el concert i l'espectacle 
participatiu, ja que incorpora moments 
en els quals els nens i nenes cantaran 
conjuntament amb el Cor del Liceu. 
 

Durant la funció, un presentador anirà 
explicant els arguments de diferents 
òperes i, seguidament, el Cor en 

cantarà alguns dels fragments corals més representatius. Els nens i nenes 
participaran cantant un total de tres cançons. 
 
L'espectacle incorpora una GUIA DIDÀCTICA que es troba, en obert, en el web 
del Liceu i que conté informació sobre l'espectacle, així com les partitures de 
les tres cançons que han de cantar els nens i nenes. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar els nens i nenes al món de la 
interpretació teatral i operística; conèixer un espai emblemàtic de la 
representació operística com és el Gran Teatre del Liceu; gaudir de la 
interpretació en directe d'una obra de gran qualitat artística; participar d'una 
experiència musical al costat d'un dels grans cors d'òpera actuals. 
 
 

 
 
Més informació:  http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2014-2015/el-petit-liceu-escolar/cantant-amb-el-cor-al-
foyer/presentacio.html  

Espectacle infantil participatiu: Cantant amb el Cor 

 
Data d’inici i de finalització: del 10 al 13 de març de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació primària (cicle mitjà i cicle superior) 
Número d’alumnes: aforament limitat a 330 localitats 
Horari: 11:30h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu, Sala Foyer 
Duració: 65 min. 
Preu: 7€ per alumne 
Requisits: cal preparar les tres cançons participatives 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Activitat participativa que consisteix 
en representar una òpera per a 
joves 
 

Òpera a Secundària és un projecte 
participatiu en el qual nois i noies 
de secundària formen part del gran 
cor de l'òpera. Participen en 
l'escena, al costat del cor i dels 
protagonistes. Les cançons que 
interpreten les preparen durant tot 
el curs escolar. L'obra que 

s'interpretarà el maig del 2015 és la guanyadora del IV CONCURS DE 
COMPOSICIÓ D'ÒPERES PER A  JOVES ÒPERA A SECUNDÀRIA i les 
representacions que s'oferiran a les famílies i al públic en general, estan 
acompanyades per la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya). 
 
La participació en el projecte inclou dues sessions de formació obligatòria per al 
professorat i el compromís de treballar els cors i els moviments escènics amb el 
seu alumnat. 
 

Habilitats que desenvolupa: apropar els nois i noies al món de la interpretació 
teatral i operística des de la pròpia implicació i participació; treballar al costat de 
professionals de l'escena; conèixer un espai emblemàtic de la representació 
operística com és el Gran Teatre del Liceu. 
 
 

 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/index.php?id=2946  

Espectacle participatiu: Òpera a Secundària 

 
Data d’inici i de finalització: durant el curs escolar 14-15/ representacions els dies 
7, 8, 9 i 10 de maig de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació secundària (primer i segon cicle) 
Número d’alumnes: 1200 
Horari: 10:45h., 12:45h. 
Lloc: Al Teatre-Auditori de Sant Cugat 
Preu: gratuït 
Requisits: el compromís de treballar els cors 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Espectacle de dansa amb titelles, a 
partir del conte dels Germans 
Grimm 
 

Voleu veure com ballen un gos, un 
gat, un ruc i un gall? La 
reelaboració del conte clàssic dels 
germans Grimm explica les 
aventures dels personatges a 
través de la dansa. La música, 
composta per a l'espectacle, és 
enregistrada i compta amb la 
presència del clarinet en escena. El 
personatge de la mestra, que va 

narrant allò que passa, fa que els nens i nenes no perdin el fil argumental. 
 

L'espectacle incorpora un moment participatiu en el que els nens i nenes han 
de cantar la cançó "Cap a Bremen". Aquesta cançó, així com el detall de tot 
l'espectacle, més un seguit d'activitats didàctiques, es troben a la GUIA 
DIDÀCTICA, penjada en obert al web del Liceu. 
 

Habilitats que desenvolupa: apropar els nens i nenes al món de la 
interpretació teatral, de la manipulació dels titelles i de la dansa; conèixer un 
espai emblemàtic de la representació operística com és el Gran Teatre del 
Liceu; gaudir de la interpretació en directe d'una obra de gran qualitat artística. 

 
 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2014-2015/el-petit-liceu-escolar/els-musics-de-
bremen-al-gran-teatre-del-liceu/imatges.html  
 

Espectacle infantil: Els músics de Bremen 

 
Data d’inici i de finalització: del 21 al 29 de maig de 2015 
Cursos dels alumnes: Educació infantil, educació primària (cicle inicial). 
Número d’alumnes: il·limitat 
Horari: 10:45h., 11:00h., 12:45h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu 
Duració: 55 minuts 
Preu: 6,5€ 
Període de reserva: a partir del 26 de juny de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Un grup d'estudiants de 
secundària, juntament amb el seu 
professor, escull una de les òperes 
de la temporada del Liceu. 
Paral·lelament, assisteix a una 
sèrie de xerrades en les que se'ls 
explica quines tasques concretes 
desenvolupa cada departament per 
contribuir a la producció d'aquella 
òpera. Així, aprenen aspectes 
sobre la producció, la direcció 
artística, l'escenografia, la regidoria 
d'escena, etc. 

 
S'inclou, a més, una visita guiada pel Teatre i l'assistència a assajos del cor, de 
l'orquestra, d'escena i, finalment, l'assistència a l'assaig general de l'òpera. 
 
Habilitats que desenvolupa: mostrar les diferents professions implicades en el 
muntatge i producció d'una òpera; apropar els joves al món de l'òpera de 
manera directe i vivencial; conèixer un espai emblemàtic de la representació 
operística com és el Gran Teatre del Liceu. 
 

 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/serveis/servei-educatiu/que-es-fa-en-un-teatre-dopera.html  
 
 

Activitat educativa: Què es fa en un teatre d'òpera? 

 
Data d’inici i de finalització: segons òpera escollida, consultar el web 
Cursos dels alumnes: secundària 
Número d’alumnes: màxim 12 alumnes per grup 
Horari: diversos, entre matins i tardes 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu 
Duració: diverses, a concretar segons òpera escollida 
Preu: gratuït 
Requisits: cal un compromís d'assistir a totes les sessions programades i de lliurar 
un treball de curs al centre educatiu 
Període de reserva: a partir del setembre de 2014 
Reserves: servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Un joc de pistes emocionant a través dels 
diferents espais del Teatre. L'animadora 
representa la Directora Musical que no 
troba la seva partitura i, sense ella, no es 
pot començar la funció! Els nens i nenes 
aniran resolent els enigmes que es troben, 
per tal d'ajudar-la a resoldre el problema. 
 
Una bona manera de descobrir el 
bellíssim patrimoni arquitectònic i artístic 
que és el Gran Teatre del Liceu. 
 
L'activitat compta amb una GUIA 
DIDÀCTICA, que podreu trobar en obert al 
web del Liceu. 
 
 
 
Habilitats que desenvolupa: conèixer un 
espai emblemàtic de la representació 
operística com és el Gran Teatre del 

Liceu; participar i gaudir del joc tot i aprenent aspectes relacionats amb l'òpera. 
 

 
 

 

Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2012-2013/activitats-escolars/el-misteri-de-la-
partitura.html 

Activitat educativa: El misteri de la partitura 

 
Data d’inici i de finalització: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 i 23 de gener i 2, 3, 
4, 5 i 6 de febrer de 2015. 
Cursos dels alumnes: P4 i P5 
Número d’alumnes: màxim 27 alumnes per grup 
Horari: 10h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu 
Duració: 60 minuts 
Preu: 100€/grup 
Període de reserva: a partir de l'1 de setembre de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae    
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Es tracta d'una activitat educativa que 
consta d'una visita guiada pels diferents 
espais del Liceu, entre ells el Saló dels 
Miralls i la Sala Gran. Finalitza amb el 
passi d'un audiovisual que es projecta 
sobre tres pantalles gegants a la Sala 
Foyer, i que els mostra les diferents 
professions vinculades al món operístic. 
 
L'activitat compta amb una GUIA 
DIDÀCTICA, que podreu trobar en obert al 

web del Liceu, i que conté propostes amenes, com per exemple, descobrir 
l'òpera a través del cinema i les emocions que aquest art provoca. 
 
Habilitats que desenvolupa: mostrar diverses opcions professionals de futur 
vinculades a l'òpera; apropar els joves a l'art en general; conèixer un espai 
emblemàtic de la representació operística com és el Gran Teatre del Liceu. 
 

 
Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2012-2013/activitats-escolars/lopera-una-emocio.html  

 
 

Activitat educativa: L'òpera, una emoció 

 
Data d’inici i de finalització: durant el curs escolar, concreteu dates al web 
Cursos dels alumnes: educació secundària, batxillerat i cicles formatius 
Número d’alumnes: 200 
Horari: 9:45h.,/ 11:30h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu 
Duració: 75 minuts 
Preu: 5 € per alumne 
Període de reserva: a partir de l'1 de setembre de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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Amb un recorregut pels espais públics del 
Liceu, es descobreix el Teatre des d'un 
punt de vista històric i artístic i s'introdueix 
el visitant en el coneixement d'aquest 
edifici singular, que és un element 
primordial del patrimoni cultural heretat. 
 
La visita s'adapta a l'edat del grup visitant. 
 
L'activitat compta amb una GUIA 
DIDÀCTICA, que podreu trobar en obert al 

web del Liceu, i que conté informació sobre l'edifici i la seva història, així com 
propostes didàctiques per conèixer una mica més l'òpera a nivell artístic. 
 
Habilitats que desenvolupa: donar a conèixer el Liceu com a patrimoni 
cultural de la nostra història; apropar el món de l'òpera a tot l'alumnat. 
 

 
 
Més informació. http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2012-2013/activitats-escolars/visites-escolars.html  

 
 

Activitat educativa: Visites guiades al Liceu 

 
Data d’inici i de finalització: de setembre a juny, de dilluns a divendres 
Cursos dels alumnes: Educació primària, educació secundària, batxillerat i cicles 
formatius 
Número d’alumnes: màxim de 30 
Horari: 10h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu 
Duració: 60 minuts 
Preu: 100 € / grup 
Període de reserva: a partir de l'1 de setembre de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  
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En grup i acompanyats pel professorat, s'assisteix 
a l'assaig pregeneral o al general d'una de les 
òperes de la temporada. Tant l'un com l'altre, són 
els previs a l'estrena de l'òpera i es fan al complert, 
amb els cantants, el director musical, l'orquestra, 
el cor, l'escenografia i amb la representació de tots 
els actes sencers. 
 
Habilitats que desenvolupa: viure en directe una 
expressió artística completa, com és la 
representació operística, en el seu context real; 
conèixer el Liceu com a patrimoni cultural de la 
nostra història; apropar el món de l'òpera a tot 
l'alumnat. 
 
 

 

Més informació: http://www.liceubarcelona.cat/temporada-2012-2013/activitats-escolars/assajos-generals.html   

 
 

 
Data d’inici i de finalització: octubre 2014 a juny 2015 
Cursos dels alumnes: batxillerat, cicles formatius, conservatoris de música i de 
dansa 
Número d’alumnes: màxim de 20 i 2 professors 
Horari: 16:30h./17h. 
Lloc: Al Gran Teatre del Liceu 
Duració: entre 3 i 5 hores, depenent del títol 
Preu: gratuït 
Període de reserva: a partir de l'1 de setembre de 2014 
Reserves: http://www.bcn.cat/educacio/pae  
Contacte: Tel. 93 485 99 23 / servei.educatiu@liceubarcelona.cat  

Activitat educativa: Assajos generals 
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Mercat de les Flors 
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Cicle Dan Dan Dansa: Constelaciones, Companyia Aracaladanza 

 

 

 
Aracaladanza presenta tota la seva trilogia: 3 
peces coreogràfiques inspirades en 3 artistes 
visuals (El Bosco, Magritte i Miró). Coreografies 
que mostren el segell de la companyia, 
guardonada amb el Premio Nacional de Danza, 
que ja té un llenguatge propi definit; univers de 
somnis on totes les edats són benvingudes. 
Dos d’aquests espectacles són coproduccions 
del Mercat i han guanyat diferents premis. És la 

primera vegada que es presenten junts.  
 
Constelaciones és un espectacle on els colors blanc, negre, roig, blau, verd i 
groc prenen força, inspirat en el treball del pintor Joan Miró. Una explosió de 
sensacions i imatges que ens regala Aracaladanza per finalitzar amb aquesta 
trilogia. Coproduit pel Mercat de les Flors i estrenat al 2012.  
 
En acabar l’espectacle, els intèrprets, ballarins i coreògrafs de la companyia 
faran un col·loqui amb els infants, amb la finalitat d’intercanviar idees o 
sensacions de l’espectacle.  
 
Les eines educatives que complementen la comprensió d’aquest són la Maleta 
pedagògica i el Curs de Formació per a mestres i tutors/ores. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar la dansa com a llenguatge artístic. 
Debatre sobre la capacitat que té la dansa per comunicar emocions i 
sentiments. Valorar la dansa com a forma d’expressió. Interessar-se pel món 
de la dansa. Explicar les capacitats del moviment i d’expressió del cos humà. 
Assenyalar els moviments de les diferents parts del cos. 
 

 
 
Més informació i petites mostres de vídeo dels espectacles www.mercatflors.cat/públics/escoles  
 

 
Data d’inici i de finalització: del 20 al 23 de gener de 2015 
Cursos dels alumnes: educació primària (cicle inicial, mitjà i superior) 
Nombre d’alumnes: 200 (alumnes i professors) 
Horari: de 10.30h a 11.45 h.  
Duració: 1h i 15 minuts aprox. 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe)  
Període de reserva: setembre i octubre del 2014 
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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Cicle Dan Dan Dansa: Dot, Maduixa Teatre 

 
 

 

 
Dot és un espectacle de dansa, teatre, 
música i noves tecnologies. Els 
ballarins, Dot i Laia, creen formes i 
danses diferents a partir dels colors i 
taques que van apareixent, creant així 
una atmosfera màgica i divertida; on la 
diversitat de colors influencia la 
comunicació i el llenguatge de 
moviment. Inspirat en el treball de 
l’artista nord-americà Sol Lewitt.  
 

En acabar l’espectacle, els intèrprets, ballarins i coreògrafs de la companyia 
faran un col·loqui amb els infants, amb la finalitat d’intercanviar idees o 
sensacions de l’espectacle.  
 
Les eines educatives que complementen la comprensió d’aquest espectacle 
són la Maleta pedagògica i el Curs de Formació per a mestres i tutors/ores. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar la dansa com a llenguatge artístic. 
Debatre sobre la capacitat que té la dansa per comunicar emocions i 
sentiments. Valorar la dansa com a forma d’expressió. Interessar-se pel món 
de la dansa. Explicar les capacitats del moviment i d’expressió del cos humà. 
Assenyalar els moviments de les diferents parts del cos. 
 

 
 
Més informació i petites mostres de vídeo dels espectacles www.mercatflors.cat/públics/escoles 
 
 

 
Data d’inici i de finalització:  del 10 al 13 de febrer de 2015 
Cursos dels alumnes: educació infantil i primària (p. 5, cicle inicial, mitjà i superior) 
Nombre d’alumnes: 200 (alumnes i professors) 
Horari: de 10.30h a 11.30 h 
Duració: 1h 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe) 
Període de reserva: setembre i octubre del 2014. 
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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Cicle Dan Dan Dansa: Joseph Kids, Alessandro Sciarroni 

 

 

 
Després de l’èxit rotund d’aquest espectacle 
per a públic adult, el coreògraf adapta la 
proposta i l’obre a un públic més jove. Un 
home solitari davant del seu ordinador 
transforma la seva presència a l’escenari i 
una video-projecció ens reprodueix tot el 
procés. Un espectacle que té com a objectiu 
mostrar als nens com les eines tecnològiques 
poden ser portadors potencials de creativitat i 
no la causa de la mera alienació. 
 
En acabar l’espectacle, els intèrprets, 
ballarins i coreògrafs de la companyia faran 

un col·loqui amb els infants, amb la finalitat d’intercanviar idees o sensacions 
de l’espectacle.  
Les eines educatives que complementen la comprensió d’aquest espectacle 
són la Maleta pedagògica i el Curs de Formació per a mestres i tutors/ores. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar la dansa com a llenguatge artístic. 
Debatre sobre la capacitat que té la dansa per comunicar emocions i 
sentiments. Valorar la dansa com a forma d’expressió. Interessar-se pel món 
de la dansa. Explicar les capacitats del moviment i d’expressió del cos humà. 
Assenyalar els moviments de les diferents parts del cos. 
 

 
 
Més informació i petites mostres de vídeo dels espectacles www.mercatflors.cat/públics/escoles 

 
Data d’inici i de finalització:  26 de març del 2015 
Cursos dels alumnes: educació infantil i primària (cicle mitjà i superior) 
Nombre d’alumnes: 200 (alumnes i professors) 
Horari: de 10.30h a 11.30h 
Duració: 1h 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe)  
Període de reserva: setembre i octubre del 2014. 
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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Cicle Dan Dan Dansa: Nubes, Companyia Aracaladanza 

 

 

 
Aracaladanza presenta tota la seva trilogia: 3 
peces coreogràfiques inspirades en 3 artistes 
visuals (El Bosco, Magritte i Miró). 
Coreografies que mostren el segell de la 
companyia, guardonada amb el Premio 
Nacional de Danza, que ja té un llenguatge 
propi definit; univers de somnis on totes les 
edats són benvingudes. Dos d’aquests 
espectacles són coproduccions del Mercat i 

han guanyat diferents premis. És la primera vegada que es presenten junts.  
 
L’univers oníric, surrealista i màgic de René Magritte és la inspiració d’aquest 
espectacle Nubes en el qual els objectes més emblemàtics de les seves 
pintures estan presents i en constant moviment. Estrenat al 2009 i coproduït pel 
Mercat de les Flors.  
 
En acabar l’espectacle, els intèrprets, ballarins i coreògrafs de la companyia 
faran un col·loqui amb els infants, amb la finalitat d’intercanviar idees o 
sensacions de l’espectacle.  
 
Les eines educatives que complementen la comprensió d’aquest són la Maleta 
pedagògica i el Curs de Formació per a mestres i tutors/ores. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar la dansa com a llenguatge artístic. 
Debatre sobre la capacitat que té la dansa per comunicar emocions i 
sentiments. Valorar la dansa com a forma d’expressió. Interessar-se pel món 
de la dansa. Explicar les capacitats del moviment i d’expressió del cos humà. 
Assenyalar els moviments de les diferents parts del cos. 
 

 
 
Més informació i petites mostres de vídeo dels espectacles www.mercatflors.cat/públics/escoles 

 
Data d’inici i de finalització:  26 de març del 2015 
Cursos dels alumnes: educació infantil i primària (cicle mitjà i superior) 
Nombre d’alumnes: 200 (alumnes i professors) 
Horari: de 10.30h a 11.30h 
Duració: 1h 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe) 
Període de reserva: setembre i octubre del 2014. 
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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Cicle Dan Dan Dansa: Rudo,  Cia. Manolo Alcántara. ¡Disparate!, 
Cacophonic Pictures Orkestar 

 

 
Dins l’oferta del cicle Dan Dan Dansa 2014-15 us proposem dos espectacles de 
circ. 

 
Rudo, de la Companyia Manolo Alcántara  
Enmig d’unes torres de fusta un home ens ensenya i 
ens sentim partícips de la seva fragilitat. Equilibris 
desitjats i frustrats que fan d’aquesta peça un repte 
personal que s’acompanya de música en directe, 
d’un violí i un violoncel. “Íntim, precari, arriscat i 
tendre”. 

 
¡Disparate!, de la Cacophonic Pictures Orkestar   
Una troupe de músics artístics i uns artistes 
musicals omplen l’escenari d’imatges visuals i 
sonores que ens transportaran del Barroc al Far 
West i d’un paisatge dolç i plàcid a un inquietant. 
Una caixa de sorpreses,  una experiència 
musicrobàtica,  on la música i els instruments es 

mesclen amb les arts del circ i altres disciplines escèniques.  
 
En acabar l’espectacle, els intèrprets, ballarins i coreògrafs de la companyia 
faran un col·loqui amb els infants, amb la finalitat d’intercanviar idees o 
sensacions de l’espectacle. Les eines educatives que complementen la 
comprensió d’aquest són la Maleta pedagògica i el Curs de Formació per a 
mestres i tutors/ores. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar el circ com a llenguatge artístic. 
Debatre sobre la capacitat que té el moviment per comunicar emocions i 
sentiments. Interessar-se pel món de les arts escèniques. Explicar les 
capacitats del moviment i d’expressió del cos humà. 

 
Més informació i petites mostres de vídeo dels espectacles www.mercatflors.cat/públics/escoles  

 
Data d’inici i de finalització: 19 i 20 de març del 2015 (Rudo - Cia Manolo 
Alcántara) i 19 de març del 2015 (¡Disparate! – Cacophonic Pictures Orkestar)   
Cursos dels alumnes: educació primària (cicle inicial, mitjà i superior) 
Nombre d’alumnes: 100 (alumnes i professors) 
Horari: 19 i 20 a les 10.30h i 19 de març a les 11.30h  
Duració: 1h i 15 minuts aprox. 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe).    
Període de reserva: setembre i octubre del 2014 
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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El més petit de tots: 10è festival Internacional d’Arts Escèniques per 
als Més Petits (Barcelona) 

 
 

 

 
El Festival Internacional d’Arts Escèniques 
per als Més Petits arriba a la seva desena 
edició.  
 
A més del Mercat de les Flors, el festival 
compta amb la participació de diferents 
teatres de Catalunya.  
 
El Mercat de les Flors acull el Festival 
Internacional “El més petit de tots” dins 
l’oferta del programa educatiu Dan Dan 
Dansa i ho complementa amb tallers per a 
escoles bressol al Graner:  
 

Durant tres setmanes hi haurà més de 20 activitats entre espectacles i tallers 
per a escoles i famílies, especificats i adequats en edats de 0 a 3 i de 3 a 5 
anys. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar la dansa com a llenguatge artístic i 
explicar-se també mitjançant el moviment. Valorar la dansa com a forma 
d’expressió. Interessar-se pel món de la dansa 
 

 
 
Més informació a: www.elmespetitdetots.cat  o http://www.lasalateatre.cat/ca/el_mes_petit  
 
 

 
Data d’inici i de finalització: del 8 al 23 de novembre de 2014 
Cursos dels alumnes: escola bressol i educació infantil (0-5 anys) 
Nombre d’alumnes: 25 (alumnes i professors) 
Horari: segons espectacle 
Duració: de 15 a 30 min. 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe)  
Període de reserva: setembre i octubre del 2014 
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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Grada Jove: sessions en format de treball per entendre la composició i 
l’estructura d’un espectacle de dansa (Barcelona) 

 

 

 
Des del curs 2011-2012, el Mercat de les 
Flors aposta pels joves oferint-los 
espectacles de la programació “per a 
adults”. Les companyies Thomas Noone 
Dance amb Medea, Alessandro Sciarroni 
amb Joseph i Pere Faura amb Sin baile no 
hay paraiso reserven, dins de la seva estada 
al Mercat, una sessió en horari escolar per 
compartir amb joves estudiants de 
secundària, batxillerat i cicles formatius el 
seu treball.  
 
L’objectiu de Grada Jove és apropar la 
dansa contemporània al context de 
l’adolescent i del professorat per comparar i 
aprendre d’altres llenguatges, per descobrir 
les semblances i adonar-se del poder 
educatiu d’un llenguatge artístic. El 
programa Grada Jove proposa sessions 

pròximes i amenes, amb un format de treball i assaig, per entendre i descobrir 
el procés de composició d’un espectacle de dansa. En acabar, els joves podran 
preguntar i compartir les seves inquietuds amb els intèrprets i/o coreògrafs. 
 
Habilitats que desenvolupa: analitzar la dansa com a llenguatge artístic. 
Debatre sobre la capacitat que té la dansa per comunicar emocions i 
sentiments. Valorar la dansa com a forma d’expressió. Interessar-se pel món 
de la dansa. Explicar les capacitats del moviment i d’expressió del cos humà. 
Assenyalar els moviments de les diferents parts del cos. 
 

Més informació i petites mostres de vídeo dels espectacles www.mercatflors.cat/públics/escoles 

 
Data d’inici i de finalització: 10 de febrer del 2015 (Thomas Noone Dance – 
Medea), 24 i 25 de març del 2015 (Alessandro Sciarroni – Joseph)  i  9 d’abril del 
2015 (Pere Faura – Sin baile no hay paraiso)  
Cursos dels alumnes: Educació secundària, batxillerat i cicles formatius 
Nombre d’alumnes: 200 (alumnes i mestres)  
Horari: 10.30h   
Duració: segons espectacle 
Preu: 5 € per alumne (gratuït 2 mestres per grup classe)   
Període de reserva: tot l’any  
Reserves: educatius@mercatflors.cat  
Contacte: Tel. 93 256 26 00 | educatius@mercatflors.cat 
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Institució de les Lletres Catalanes 
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Lletres a les Aules / Autors a les Aules: Visita d’un autor a l’aula 

 

 
Lletres a les Aules és un programa de 
foment de la lectura i de promoció de la 
literatura que  permet que els alumnes 
lectors entrin en contacte directe amb els 
escriptors i hi estableixin un diàleg al voltant 
dels seus llibres i d’altres temes relacionats 
amb el fet literari com l’ofici d’escriure, el 
procés de creació, el món editorial, etc. 
 
Habilitats que desenvolupa: apropar 
l’alumnat al fet literari, millorar la comprensió 

lectora com a eina fonamental per accedir al coneixement, estimular i potenciar 
l’habilitat lectora i el coneixement de la llengua, posar en pràctica la capacitat 
de diàleg,  posar veu i rostre als autors, afavorir el respecte i l’interès pel text 
escrit, fomentar el sentit crític, estimular el gust literari, prendre consciència de 
la pròpia capacitat d’expressar-se a través del text escrit, incentivar la creativitat 
dels alumnes. 
 

 
Més informació a: http://www.lletrescatalanes.cat/programes/lletres-a-les-aules/autors-a-les-aules-u  

 
Data d’inici i de finalització: La visita de l’autor s’haurà de fer entre el 2n i 3r 
trimestre del curs escolar 
Cursos dels alumnes: des d’educació primària fins a escoles d’adults 
Número d’alumnes: dependrà del tipus de l’activitat: taller literari (màxim 60), 
entrevista o recital poètic (100) 
Horari: caldrà concretar l’hora i la data de l’activitat amb l’autor que farà la visita 
Duració: 1h, aproximadament 
Preu: La ILC es fa càrrec del cost d’una sessió. En cas que el centre estigui 
interessat a fer alguna sessió extra haurà d’acordar‐ho directament amb l’autor i 
fer‐se càrrec de les despeses que suposi. Els imports derivats del desplaçament de 
l’autor aniran a càrrec del centre educatiu 
Requisits: és imprescindible haver llegit almenys una obra de l’autor, haver-la 
treballat a l’aula i tenir el màxim coneixement possible sobre l’autor que fa la visita  
Observacions: Cada centre podrà rebre un màxim d’un autor per curs 
Període de reserva: de juliol a setembre 
Confirmació de l’activitat: desembre 
Reserves: http://www.lletrescatalanes.cat/programes/lletres-a-les-aules/autors-a-les-aules-u 
Correu electrònic de contacte: noemimartinez@gencat.cat  
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Lletres a les Aules / En Veu Alta: visita d’un lector professional  

 

En Veu Alta és un taller en què els 
alumnes escolten, en boca d’actors i 
actrius, la lectura d’una antologia de 
textos treballats prèviament a classe i 
hi participen llegint els textos en veu 
alta amb les indicacions i 
recomanacions dels actors. 
 
Les antologies, preparades a l’entorn 
d’un eix temàtic genèric, contenen 
textos escollits de diferents autors, 
clàssics i actuals, de tots els territoris 

de parla catalana i alguna traducció, de diversos gèneres literaris. Giren al 
volant dels temes següents: El bestiari (alumnes de primer i segon cicle de 
primària), La postguerra i el franquisme (alumnes de tercer cicle de primària i 
primer cicle de secundària) i L’amor (alumnes de segon cicle de secundària i 
batxillerat). 
 
Habilitats que desenvolupa: Fomentar la lectura, a través de lectures en veu 
alta, com un recurs per guanyar seguretat en l’expressió oral i com una eina per 
facilitar la comprensió dels textos. Apropar la lectura i el món literari (temes, 
autors i obres) a les aules i fer-la més propera als alumnes, traient rendiment 
de l’antologia en la feina a l’aula, ja sigui des de l’àrea de llengua i literatura o 
des de qualsevol altra. Perquè com deia T.S. Eliot, “un poema difícil es torna 
clar quan el sentiu llegir a algú que l’ha entès”. 

 
Més informació a: http://www.lletrescatalanes.cat/programes/lletres-a-les-aules/autors-a-les-aules-u   

 
Data d’inici i de finalització: La visita de l’actor s’haurà de fer entre el 2n i 3r 
trimestre del curs escolar 
Cursos dels alumnes: des d’educació primària fins a escoles d’adults 
Número d’alumnes: El nombre d’alumnes per sessió no ha de ser superior als 50 
Horari: caldrà concretar l’hora i la data de l’activitat amb l’actor que farà la visita 
Duració: 1h, aproximadament 
Preu: La ILC es fa càrrec del cost d’una sessió. En cas que el centre estigui 
interessat a fer alguna sessió extra haurà d’acordar‐ho directament amb el lector i 
fer‐se càrrec de les despeses que suposi. Els imports derivats del desplaçament 
de l’actor aniran a càrrec del centre educatiu 
Requisits: Cal haver treballat els textos de l’antologia abans de la visita de l’actor  
Observacions: Cada centre podrà rebre un màxim d’un lector per curs 
Període de reserva: de juliol a setembre 
Confirmació de l’activitat: desembre 
Reserves: http://www.lletrescatalanes.cat/programes/lletres-a-les-aules/en-veu-alta-u 
Correu electrònic de contacte: noemimartinez@gencat.cat  
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Llengua catalana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departament de Cultura 
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Taller: “Doblem en català” 

 

 
“Doblem en català” és una activitat 
lúdica i divertida en la qual els 
participants al llarg d’una sessió de 
dues hores i mitja esdevenen dobladors 
de seqüències cinematogràfiques de 
pel·lícules de gèneres molt variats. 
 
Durant la sessió els participants doblen 
preses de pel·lícules, com poden ser 
clàssics del cinema, documentals, 
pel·lícules d’animació infantil, etc. 
 

L’objectiu de l’activitat és fomentar l’ús i pràctica de la llengua catalana en un 
context atractiu i engrescador com ho és el cinema. També s’hi treballen altres 
valors socials relacionats amb la llengua (treball en equip, cohesió social, 
assertivitat, etc.). 

 
Més informació a: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=c7a2f
af4ff224310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c7a2faf4ff224310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=default  
 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015  
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Horari: el que estableixin els centres  
Durada: la que estableixin els centres 
Preu: 400 euros (aproximadament)    
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: Pàgina amb les modalitats i les reserves 
Contacte: Tel. 935 671 074 i www.gencat.cat/llengua/bustia  
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Exposició: “Català, llengua d’Europa” 
 

 

 
“Català, llengua d’Europa” és una 
exposició organitzada per la Direcció 
General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura que mostra 
la vitalitat de la llengua catalana  en 
el marc de les llengües d’Europa. 
 
L'exposició mostra el català com a 
llengua d’Europa, moderna i oberta 
al món en diàleg amb altres 
llengües. S’hi presenten tota mena 

de dades i imatges que configuren aquesta visió en set àmbits temàtics 
diferents: llengua d’Europa, llengua de l’ensenyament, llengua dels mitjans de 
comunicació, llengua de la cultura, llengua del comerç i l’empresa, llengua 
digital i llengua de l’esport. 
 
Adreçada a tothom qui vulgui saber una mica més de la presència i la força del 
català avui a la nostra societat. Pot tenir especial interès per a persones que 
cursen l’assignatura de català tant a l’educació primària com secundària i 
també a adults que aprenen aquesta llengua. 
 
S’ofereix l’exposició a associacions, ens locals, centres educatius i altres 
entitats i institucions. Hi ha diferents modalitats per tal de poder adaptar els 
continguts que s'hi mostren a l'espai de què es disposi. 
 

 
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/exposició   

 

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: cicle superior de primària, secundària i batxillerat 
Horari: el que estableixin els centres  
Durada: la que estableixin els centres 
Preu: no té costos    
Requisits: Els requisits figuren al web. Bàsicament fan referència al bon 
manteniment dels materials i als mètodes de sol·licitud i retorn 
Període de reserva: tot l’any 
Reserves: Pàgina amb les modalitats i les reserves 
Contacte: Tel. 935 671 074 i www.gencat.cat/llengua/bustia 
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Taller: “La realitat lingüística, poble a poble” 

 
 

 
Es tracta d’un taller al Centre de Documentació de Política Lingüística, amb els 
objectius de presentar les dades sociolingüístiques més rellevants del Cens de 
població 2011, conèixer algunes fonts de dades sociolingüístiques a Catalunya 
i saber buscar i interpretar dades locals i comarcals per Internet sobre els 
coneixements de català. 
 
Contingut: 
 

• Dades de població per edat, lloc de naixement i altres variables 
demogràfiques 

• Dades de coneixements de català per edat, sexe, lloc de naixement i 
ocupació. 

• Comparació de dades sociolingüístiques entre municipis i entre 
períodes. 

• Mapes sociolingüístics locals, comarcals i regionals. – Interactiu 
 

 
 
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/   

 

 
Data d’inici i de finalització: de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015 
Cursos dels alumnes: batxillerat 
Horari: el que estableixin els centres  
Durada: la que estableixin els centres 
Preu: no té costos    
Període de reserva: tot l’any 
Reserves i contacte: Tel. 935 671 074 i www.gencat.cat/llengua/bustia 
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Aula per a treballs de recerca sobre llengua o llengües al Centre de 
Documentació de la Direcció General de Política Lingüística 

 
 

 
S’ofereixen tots els recursos d’un dels 
centres de documentació més prestigiosos 
d’Europa en matèria lingüística als 
estudiants de batxillerat que vulguin 
preparar els seus treballs de recerca sobre 
llengua, llengües i temes relacionats 
(llenguatges d’especialitat, sociolingüística, 
indústries de la llengua, acolliment de la 
immigració, etc.). També se’ls ofereix 
assessorament personalitzat en la recerca i 
possibilitat de consulta, d’acord amb les 

orientacions del professorat. 
 
Habilitats que desenvolupa: Possibilitat de fer un treball de recerca a partir de 
materials de nivell universitari i d’alta qualitat. 
 

 
 
 
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/   

 

 
Data d’inici i finalització: setembre 2014-juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n de batxillerat. Especialment adreçat als alumnes de 
les branques d’humanitats 
Nombre d’alumnes: 10-12 aprox. 
Horari: en horari de matins, o tardes hores convingudes 
Duració: Entre 1 i 1 ½ hores 
Preu: gratuït 
Requisit: Petició del professor 
Període de reserva: setembre 2014-juny 2015 
Contacte: www.gencat.cat/llengua/bustia; 93 567 10 74 
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Taller de cerca d’informació al Centre de Documentació de la Direcció 
General de Política Lingüística 

 
 

 
 

Plantejament d'un tema i resolució 
mitjançant els documents 
disponibles al Centre. Treball amb 
petits grups. 
 
Plantejament d’una cerca 
d’informació sobre un tema 
concret, cerca d’informació al 
catàleg i a la base de dades de 
premsa i confecció de les 
bibliografies corresponents. 
 

Habilitats que desenvolupa: Metodologia i tècniques de recerca amb fonts 
d’informació bibliogràfiques. 
 
 

 
 
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/   

 
 

 
Data d’inici i finalització: setembre 2014-juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n de batxillerat. Especialment adreçat als alumnes de 
les branques d’humanitats. 
Nombre d’alumnes: 10-12 aprox. 
Horari: en horari de matins, o tardes hores convingudes 
Duració: Entre 1 i 1 ½ hores 
Preu: gratuït 
Requisit: Petició del professor 
Període de reserva: setembre 2015-juny 2015 
Contacte: www.gencat.cat/llengua/bustia; 93 567 10 74 
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Taller de treball amb informació periodística al Centre de Documentació 
de la Direcció General de Política Lingüística 

 
 

 
 

Plantejament d'un tema i anàlisi del 
seu tractament en els diferents mitjans 
de comunicació. Treball amb petits 
grups. 
 
Plantejament d’una cerca d’informació 
sobre un tema concret, cerca 
d’informació específicament a la base 
de dades de premsa i anàlisi de 
continguts i tractament dels temes per 
part dels diferents mitjans de 
comunicació. 
 

Habilitats que desenvolupa: Metodologia i tècniques de recerca amb fonts 
d’informació especialitzades i reflexió sobre continguts i tendències dels mitjans 
de comunicació. Permet d'aprofundir en el coneixement d'un esdeveniment o el 
seguiment d’una polèmica a partir de l'anàlisi de la documentació periodística. 
 

 
 
 
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/   

 

 
Data d’inici i finalització: setembre 2014-juny 2015 
Cursos dels alumnes: 1r i 2n de batxillerat. Especialment adreçat als alumnes de 
les branques d’humanitats 
Nombre d’alumnes: 10-12 aprox. 
Horari: en horari de matins, o tardes hores convingudes 
Duració: Entre 1 i 1 ½ hores 
Preu: gratuït 
Requisit: Petició del professor 
Període de reserva: setembre 2014-juny 2015 
Contacte: www.gencat.cat/llengua/bustia; 93 567 10 74 
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Realització de classes presencials amb aprofitament de documentació 
del Centre de Documentació de la Direcció Gral. de Política Lingüística 

 
 

 
 

Possibilitat d'impartir classes 
teoricopràctiques utilitzant fons 
documental especialitzat del Centre de 
Documentació de la Direcció General 
de Política Lingüística. 
 
Permet als professors conèixer els 
recursos disponibles al Centre i dóna 
als alumnes la possibilitat de conèixer 
centres especialitzats i fer cerques 
guiades pel personal tècnic del CD-
DGPL o pel propi professor. 

 
Avantatges de la proposta: Aprofundiment en les fonts d’informació i contacte 
directe amb els documents estudiats. 
 

 
 
Més informació a: www.gencat.cat/llengua/   

 

 
Data d’inici i finalització: setembre 2014-juny 2015 
Destinataris: Professors de llengua i alumnes de 1r i 2n de batxillerat 
Nombre de persones: 10-12 aprox. 
Horari: en horari de matins, o tardes hores convingudes 
Duració: entre 1.30 i 2 hores 
Preu: gratuït 
Requisit: contacte previ dels professors amb el CD per tria de temes i materials 
Període de reserva: setembre 2014-juny 2015 
Contacte: www.gencat.cat/llengua/bustia; 93 567 10 74 
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