


• Mediació del 
monitor 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



Àmbits 
temàtics

Arqueologia

Art

Història

Prehistòria

Religió

Ciències



Nivells educatius

Curs
2022
2023

ESO
1r i 2n

3r i 4t

BATXILLERAT

Curs
2022
2023

INFANTIL 

PRIMÀRIA
CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Nivells 
educatius



Àrees i competències: infantil
ÀREES

Descoberta d’un mateix i dels altres

Descoberta de l’entorn

Comunicació i llenguatges

Arts plàstiques, imatge i disseny

Humanitats i ciències

COMPETÈNCIES

Ser i actuar de forma autònoma

Pensar i comunicar

Descobrir i tenir iniciativa

Conviure i habitar al món



Activitats

Visita del Museu + Taller

Contextualització de les obres amb àlbums 
il·lustrats, jocs imaginatius i toca-toca

Experimentació amb els diferents materials 
perquè cada infant faci la seva pròpia 
lectura (i creació) d’una obra

INFANTIL

1h i 30 minuts 
2€/alumne



La visita

•Presentació breu 
de les obres

• Contextualització 
a través de jocs i 
àlbums il·lustrats



El taller

1. A través de la 

lectura creativa 

s’aproxima l’ 

infant a les obres



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



3. Desenvolupament del 
taller

4. Tancament amb una 
posada en comú



1. Ens guarnim!

2. Pintem com fa mil anys 

3. El Solsonià 

4. Res és el que sembla

5. Bèsties!

6. Despertem l’esquelet

7. Els enigmes de Pedret



Ens guarnim!

• Conèixer com vestien 

les persones que vivien 

a la prehistòria: joies i 

accessoris, i materials 

que utilitzaven

• Visita: sala de 

prehistòria i món 

ibèric

Toca-toca

Joc imaginatiu

• Taller: decoració 

d’una sivella

• Arqueologia 3-6 anys



Pintem com fa mil anys

• Aproximar-nos a la pintura medieval

• Visita: sala de Rus, Pedret i 

Renaixement

• Taller: experimentem amb pigments 

de colors

• Edat Mitjana 3-6 anys



El Solsonià

• Visita: sala de Prehistòria

• Arqueologia 3-6 anys

• Aproximar-nos a la vida 

dels nostres avantpassats 

anomenats solsonians

• Taller: juguem a ser 

arqueòlegs i elaboració 

d’un collaret



Res és el que sembla

• Visita: reserva del Museu

• Art 3-6 anys

• Descobriment de l’obra de 

l’artista Perejaume, i la seva 

intervenció al Museu

• Taller: transformació 

d’aliments en pintura i 

creació d’una obra



Bèsties!

• Visita: sales de Romànic 

• Art 3-6 anys

• Descobrir els animals que 

s’amaguen a les sales del 

Museu

• Taller: creació d’un animal 

fantàstic



Despertem l’esquelet

• Visita: diferents sales del Museu 

seguint pistes

• Ciències 3-6 anys

• Conèixer què hi ha dins el nostre 

cos. Com som per dins

• Taller: muntatge d’un esquelet 

mòbil



Els enigmes 
de Pedret

• Visita: sala de Pedret

• Art 4-6 anys

• Conèixer els enigmes amagats a 

les pintures i a l’església de Pedret

• Taller: crear la figura de l’Orant 

de Pedret amb peces de feltre




