
Oferta 
educativa del 
Museu de 
Solsona



ÀMBITS 
TEMÀTICS

Art
Arqueologia
Ciència
Història
Prehistòria
Religió

OBJECTIUS
 Oferir recursos pedagògics de qualitat

 Completar el programa curricular fora de l’aula

 Esdevenir un punt de referència per a nous aprenentatges

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

 Connectar amb l’obra a través de la mediació del guia

SALUTACIÓ
Experimentar, aprendre, descobrir, imaginar, 
emocionar...Els alumnes trobaran tot això i més 
en l’oferta educativa del Museu de Solsona. 
El monitoratge dels Serveis Educatius està for-
mat per personal propi del Museu amb àmplia 
experiència. Aquesta és la nostra fortalesa, 
que permet garantir la professionalitat en els 
continguts i l’entusiasme per connectar amb els 
escolars.



COM VA COMENÇAR TOT? 
ELS PRIMERS HUMANS

EL SOLSONIÀ

ENS GUARNIM!

EXPLORADORS DEL MÓN

BÈSTIES!

ELS ENIGMES DE PEDRET 

LLETRES I COLORS!

MODA BARROCA

PINTEM COM FA MIL ANYS

RES ÉS EL QUE SEMBLA

TU I JO TENIM COSES EN COMÚ

EL PAS DE L’ANY A PAGÈS

L’ANDREU DE CAL XIC

DESPERTEM L’ESQUELET

Conèixer com vestien les persones que vivien a la prehistòria: joies i accessoris. 
També conèixer les eines i recipients que elaboraven i decoraven. 
Obsequi a una família prehistòrica

Aproximació a la vida dels nostres avantpassats anomenats solsonians. 
Jugar a ser arqueòlegs

Conèixer com vestien les persones que vivien a la prehistòria: joies i accessoris, 
i materials que utilitzaven. Decoració d’una sivella

Aproximació al patrimoni i memòria mitjançant l’arqueologia. 
El canvi de la quotidianitat al llarg de la història

Descobrir els animals que s’amaguen a les sales del Museu. Creació d’un animal fantàstic

Conèixer els enigmes amagats a les pintures i a l’església de Pedret. 
Històries, oficis, colors...Descobrir-los des d’una nova perspectiva 

Aproximació a la pintura medieval i a l’escriptura. Jugar a ser miniaturistes medievals

Conèixer l’estètica de l’època barroca i l’engany dels sentits. 
Estampació de motius barrocs

Aproximació a la pintura medieval. Experimentació amb pigments per elaborar colors

Descobriment de l’obra de l’artista Perejaume, i la seva intervenció al Museu. 
Transformació d’aliments en pintura i creació d’una obra

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

Conèixer els canvis en les diferents estacions i les tasques del pas de l’any en diferents oficis. 
Recuperar la concòrdia amb la natura, respectant el pas del temps

Com era la vida en una masia de fa més de cent anys. Reflexió sobre 
els canvis soferts en la nostra societat i quotidianitat

Conèixer què hi ha dins el nostre cos. Com som per dins. Muntatge d’un esquelet mòbil

DURADA DE LES ACTIVITATS 
1.30 H. (INFANTIL)
2.00 H. (PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT)

TOTES LES ACTIVITATS TENEN UN COST DE 
2€ PER ALUMNE

P4 CMP3 C1
INFANTIL PRIMÀRIA ESO BATX.

P5 CS 1r-2n 3r-4t

ACTIVITATS EDUCATIVES AL MUSEU



EL MUSEU VA A L’ESCOLA
Us oferim  dues maletes didàctiques; 

una amb el fil conductor de 

l’Arqueologia i la Prehistòria , i l’altra  el d’Art. 
Estan adreçades a segon cicle d’Infantil i Primària. 

Les maletes entren a l
,
aula i d

,
una forma lúdica s

,
adapten a les necessitats del grup, 

amb l
,
acompanyament dels Serveis Educatius del Museu. 
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ACTIVITATS
 Contextualitzar les obres amb 

àlbums il·lustrats, petites activitats i 

jocs imaginatius

 Experimentar amb diferents ma-

terials perquè cada alumne faci la 

seva pròpia lectura del patrimoni

 Visita dinàmica a les sales + Taller



Comparteix
 la teva experiència!

www.museusolsona.cat
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