


• Mediació del guia per 
a connectar amb l’obra

• Punt de referència per 
a nous aprenentatges

• Completar programa 
curricular fora de l’aula

Objectius

• Recursos pedagògics 
de qualitat

• Construir-se les eines  
per a mirar el patrimoni 
amb un ull crític i 
conscient



Àmbits 
temàtics

Arqueologia

Art

Història

Prehistòria

Religió



ESO 
1r / 2n

3r / 4t

BATXILLERAT

Nivells 
educatius



Àrees i competències: ESO

COMPETÈNCIES

Comunicativa lingüística i audiovisual

Artística i cultural

Aprendre a aprendre

Autonomia i iniciativa personal

Coneixement i interacció amb el món físic

Social i ciutadana

ÀREES

Llengua

Biologia i geologia

Ciències socials: geografia i història

Educació visual i plàstica

Cultura i valors ètics

Religió



Àrees i competències: Batxillerat

COMPETÈNCIES

Comunicativa

Gestió i tractament de la informació

Recerca

Personal i interpersonal

Coneixement i interacción amb el món

ÀREES

Història

Llengua



Activitats

Es divideixen en dues parts, amb el mateix nivell de rellevància: 

Visita participativa del Museu + Taller a l’Aula  Educativa

En la visita es mostren una selecció d’obres que donen una visió del patrimoni 
conservat. En el recorregut els alumnes fan petites activitats, que són 
instruments per aprendre a educar la mirada en el patrimoni.

Tant en la visita com en el taller es contextualitzen les obres amb àlbums 
il·lustrats, instruments privilegiats de mediació.

Les activitats del taller els proporcionen els instruments necessaris per educar 
la mirada i desenvolupar la pròpia sensibilitat i les pròpies preguntes. 

ESO i Batxillerat

2h
3€/alumne



La visita

•Presentació breu 
de les obres

• Contextualització 
a través d’activitats 
i àlbums il·lustrats



El taller



1. Introducció taller: es contextualitza a partir de materials o                                                        

àlbums il·lustrats



2. Experimentació amb els diferents recursos donats (materials, llibres il·lustrats)



3. Desenvolupament del taller

4. Tancament amb una posada en comú



1. EXPLORADORS DEL MÓN

2. TU I JO TENIM COSES EN COMÚ



EXPLORADORS 
DEL MÓN

• Aproximar-nos al patrimoni i 

memòria, mitjançant l’arqueologia. 

El canvi de la quotidianitat al llarg de la 

història

• Visita: sala de Prehistòria

• Taller: joc i activitat per entendre 

alguns conceptes del mètode 

arqueològic i la nostra relació amb el 

passat 

• Arqueologia i Prehistòria



TU I JO TENIM 
COSES EN COMÚ 

• Importància dels colors i les 

imatges en època medieval. 

Aprendre a explicar històries a 

través de les imatges i a llegir el 

nostre entorn, incloent-hi les 

obres d’art

• Visita: sales de Romànic i Gòtic

• Taller (ESO): construir una història sense paraules, només amb imatges, que 

ens parli de problemes actuals

•Taller (Batxillerat): decoració amb mostres d’elements naturals i creació d’un 

arbre amb significat simbòlic 

• Art i Història 




