
I
descobreix 
la teva H

S
T
I

R Ò
A

Activitats Educatives
2018 — 2019



Descobreix la teva història!

El Museu d’Història de Catalunya vol ser un espai 
obert per a l’aprenentatge on els alumnes de tots 
els nivells educatius palpin la història, trobin el lloc 
que hi ocupen, i descobreixin l’esdevenir dels fets 
que han arribat a configurar la nostra actualitat. 
Dels més petits fins als més grans podran 
experimentar i viure els esdeveniments del passat!

El nostre objectiu és que ho facin d’una manera 
activa: observant, deduint, manipulant, raonant 
i extraient conclusions dins les sales del museu. 
Per això, disposem de tot un seguit de recursos 
que posem al vostre abast: escenografies que 
transporten a altres temps, interactius per entendre 
el funcionament dels enginys del passat, materials 
didàctics pensats per a cada activitat i una línia 
cronològica que estructura el recorregut. 

Des del servei educatiu del Museu d’Història 
de Catalunya us proposem una altra manera 
d’ensenyar la història, a través de la vivència directa 
i l’aproximació empàtica amb els seus protagonistes, 
des del vessant més humà i social, i adaptant-nos 
a les vostres necessitats. Les nostres activitats són
conduïdes per educadors especialitzats, 
coneixedors de la història i de la didàctica, experts 
a transmetre els coneixements d’una manera 
pròxima, divertida i amena.

Aquest curs hem renovat l’itinerari Els nostres 
amics, els antics, canviant les dinàmiques que 
es fan a les sales del museu, per fer-les més 
participatives. L’activitat vol posar en contacte 
l’alumnat amb la vida dels nens i nenes de 
l’antiguitat.

Us recomanem també les tres exposicions 
temporals que us presentem aquest curs. 
Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra, 
presenta l’impacte cultural i polític de la Primera 
Guerra Mundial a Catalunya. El cooperativisme 
a Catalunya, vol recopilar i fer visible les 
experiències de la cooperació, unes pràctiques 
de notable impacte socioeconòmic, territorial i 
cultural amb una presència constant i rellevant 
fins als nostres dies. I per l’any 2019, Moda i 
modistes vol vindicar el paper rellevant de les 
modistes des de finals del segle XIX al final del 
segle XX.

Que tingueu un bon curs 2018-2019! 
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A les sales del museu els més petits tenen un primer contacte 
amb la història: descobreixen fets que van succeir en altres 
temps i els posen en relació amb el seu dia a dia. Les contarelles, 
que parteixen d’un conte protagonitzat per la Polsina i l’ús 
d’un llenguatge proper, els fan viatjar al passat a través de la 
imaginació. A l’itinerari dinamitzat, els despistats Cabòries els 
fan participar en la construcció d’un relat en el que el pas del 
temps i la quotidianitat són els protagonistes.
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Per l’ensenyament entre els 6 i els 12 anys, el Museu vol donar 
a conèixer les diferents formes de vida que han predominat 
en cada període històric. Els itineraris dinamitzats fomenten 
l’interès per la història a través de la participació dels 
alumnes en les activitats i la identificació empàtica amb les 
persones que varen viure els diferents moments. 
Amb els itineraris lúdics, tindreu l’oportunitat d’aprofundir en 
un moment molt concret de la història i de construir ponts 
entre el present i el passat. 
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http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/reviu_la_prehistoria 


CICLE MITJÀ - CICLE SUPERIOR
L’evolució de la teconologia:
del sílex al xip
ITINERARI DINAMITZAT

Quantes coses hem creat! 
Què més podrem inventar?

CICLE SUPERIOR
Temps de castells
ITINERARI DINAMITZAT

Cotes de malla, hàbits i cistells us 
estan esperant!

CICLE SUPERIOR
El Consell dels Savis
HISTÒRIA VISCUDA

Escoltem els protagonistes 
i aprenem amb ells

CICLE SUPERIOR
Barcelona 1714
ITINERARI URBÀ

Trepitgem els escenaris! 
Revivim els fets!

CICLE SUPERIOR
El tresor d’en Serrallonga
ITINERARI DINAMITZAT

Tresor perdut, tresor trobat, 
qui té la clau de tot plegat

CICLE SUPERIOR
Entrem en política? 
ITINERARI LÚDIC

Rei, President i Dictador; 
tres formes de governar una nació

CICLE MITJÀ 
Viatgem a l’època medieval 
ITINERARI LÚDIC

Castells i masos; cavallers i escuts

PRIMÀRIA

INFANTIL

EDUCACIÓ ESPECIAL

EXPOSICIONS TEMPORALS

INFORMACIÓ PRÀCTICA

ESO

BATXILLERAT

MUSEU A L’AULA

P
R

I
M

I
R

À
A

Activitats Educatives
2018 — 2019

http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives_2017_2018/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/l_evolucio_de_la_tecnologia_del_silex_al_xip
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/viatgem_a_l_epoca_medieval 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/els_nostres_amics_els_antics
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/temps_de_castells
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/el_tresor_d_en_serrallonga 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/entrem_en_politica 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/el_consell_dels_savis 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/barcelona_1714 


Les sales del Museu d’Història de Catalunya possibiliten 
un contacte directe amb les fonts i un coneixement de la 
història que va més enllà del llibre de text. A través d’itineraris 
específics i tallers centrats en diferents períodes, els alumnes de 
secundària aprofundeixen en la història de Catalunya, incidint 
especialment en aspectes socials. Els itineraris introdueixen 
la recerca a sales com a element participatiu i enriquidor de 
la visita. Els tallers de l’historiador, d’altra banda, tenen com a 
objectiu fer una immersió en la feina de l’historiador a propòsit 
d’una temàtica o període històric concret.

PRIMER CICLE 
Interpretem l’època medieval
ITINERARI DINAMITZAT

Assumiu un altre rol per entendre 
com era aquell món

SEGON CICLE
Fum, màquines i...acció!
ITINERARI DE RECERCA

Silenci! Filmant i documentant 
el segle XIX
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http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_secundaria/interpretem_l_epoca_medieval 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives_2017_2018/activitats_educatives_per_cicle/educacio_secundaria/vestigis_del_passat
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_secundaria/fum_maquines_i_accio 


SEGON CICLE
Històries del segle XX
ITINERARI DE RECERCA

Fem recerca per interpretar 
la nostra història

El Consell dels Savis va
a la Filmoteca
HISTÒRIA VISCUDA

Escoltem els protagonistes 
i posem imatges als relats

Barcelona 1714
ITINERARI URBÀ

Trepitgem els escenaris! 
Revivim els fets!

SEGON CICLE
Viure i morir a la Guerra Civil 
Espanyola
TALLER DE L’HISTORIADOR

Observa, recerca i reflexiona. 
Historiadors per un dia

El Consell dels Savis
HISTÒRIA VISCUDA

Escoltem els protagonistes 
i aprenem amb ells
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http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_secundaria/histories_del_segle_xx
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_secundaria/taller_de_l_historiador_viure_i_morir_a_la_guerra_civil_espanyola_1936_1939
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/el_consell_dels_savis 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/barcelona_1714 
http://www.mhcat.cat/activitats/educatives_esplais/activitats_educatives_2017_2018/cicles/educacio_secundaria/el_consell_dels_savis_va_a_la_filmoteca
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Pels recorreguts destinats als alumnes d’educació secundària 
postobligatòria, el Museu d’Història de Catalunya ofereix visites 
conduïdes per educadors especialitzats en les quals es treballen 
períodes concrets de la història contemporània. 
En aquest cicle donem encara més importància a la recerca 
i a la interpretació de les fonts per al treball de la història, així 
com a les activitats d’història viscuda, en les quals s’estableix 
una trobada intergeneracional entre les persones que varen 
viure determinats fets de la història recent i els alumnes.

Conflictes contemporanis 
(1900 - 1930) 
ITINERARI DE RECERCA

Conflictes del segle XX, 
conflictes d’avui

Viure i morir a la Guerra
Civil Espanyola
TALLER DE L’HISTORIADOR 
Observa, recerca i reflexiona. 
Historiadors per un dia

Catalunya i la dictadura 
franquista
ITINERARI DE RECERCA

Resistència, repressió, represa 
i democràcia

Itinerari de selectivitat 
ITINERARI DE RECERCA

Objectes, fonts i documents

El Consell dels Savis
HISTÒRIA VISCUDA

Escoltem els protagonistes i 
aprenem amb ells
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http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/batxillerat/conflictes_contemporanis_1900_1939
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http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives_2017_2018/activitats_educatives_per_cicle/batxillerat/el_consell_dels_savis
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives_2017_2018/activitats_educatives_per_cicle/batxillerat/itinerari_d_historia_de_selectivitat
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/batxillerat/catalunya_i_la_dictadura_franquista


El Consell dels Savis va a la 
Filmoteca
HISTÒRIA VISCUDA

Escoltem els protagonistes i 
posem imatges als relats

Barcelona 1714
ITINERARI URBÀ

Trepitgem els escenaris! 
Revivim els fets!
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El Museu d’Història de Catalunya ofereix visites adaptades per 
a aquells alumnes amb característiques i necessitats pròpies, 
cadascuna de les quals respon a uns objectius i una metodologia 
diferents. Les activitats s’adapten a les característiques de 
cadascun dels grups. Podeu posar-vos en contacte amb el servei 
educatiu del museu per qualsevol petició o dubte que tingueu.

Tocaràs el passat
ITINERARI DINAMITZAT

Tocar per empatitzar. Formes de vida 
al llarg del temps

El sucre, quina història
ITINERARI DINAMITZAT

Tocar, olorar i tastar ajuden a 
imaginar el passat!

Cap aquí i cap allà
ITINERARI DINAMITZAT

Caminar, navegar, cavalcar...
ens ajudem a avançar?
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http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_primaria/cap_aqui_i_cap_alla 
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_especial/tocaras_el_passat
http://www.mhcat.cat/activitats2/activitats_educatives2/activitats_educatives2/activitats_educatives_per_cicle/educacio_especial/el_sucre_quina_historia
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Flames a la frontera. 
Catalunya i la Gran Guerra
DEL 29 DE JUNY AL 
18 DE NOVEMBRE DE 2018

La Gran Guerra va modificar les 
estructures socials, econòmiques, 
polítiques i culturals a nivell mundial. 
La neutralitat oficial de l’Estat espanyol, 
va donar pas a una disputa intel·lectual 
entre germanòfils i aliadòfils que es va 
estendre fins el 1918, i que va afectar al 
conjunt de la vida política. 
A Catalunya, la simpatia pels aliats 
va ser aclaparadora, tot i que grups 
vinculats al carlisme donaven 
suport als imperis Centrals. A nivell 
intern va afavorir l’eclosió d’una 
brillant generació d’intel·lectuals, la 
cristal·lització del catalanisme polític 
i els intents d’internacionalització de 
les aspiracions de les reivindicacions 
polítiques catalanes.

El cooperativisme a 
Catalunya
D’OCTUBRE DE 2018 A GENER DE 2019 

L’exposició vol recopilar i fer visible 
les experiències de la cooperació, 
unes pràctiques de notable impacte 
socioeconòmic, territorial i cultural, 
amb una presència constant i rellevant 
fins els nostres dies. Si bé aquestes 
maneres de fer han estat i són 
idiosincràtiques i consubstancials a 
la nostra cultura, en general, s’han 
donat poc a conèixer i la Història en 
majúscules sempre ha imposat el relat 
que dictaven les classes dominants. A 
partir d’un recorregut per l’ahir, l’avui i 
el demà de les pràctiques cooperatives, 
l’objectiu transversal de l’exposició 
és presentar el cooperativisme i 
l’economia social com a eines útils i 
vàlides per la generació d’alternatives a 
la societat actual.

Més informació a:
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Moda i modistes
D’ABRIL A SETEMBRE DE 2019

L’ofici de confeccionar indumentària 
a mida es va estendre d’una 
forma generalitzada arran de la 
industrialització. El fenomen es va 
desplegar per tot el territori, des de les 
ciutats fins als nuclis rurals. El fet que el 
teixit es produís de forma industrial va 
ajudar a aquesta expansió. Per la seva 
banda, els mitjans de comunicació, 
sobretot diaris, revistes i el cinema van 
contribuir a difondre el concepte de 
moda. L’exposició vol vindicar el paper 
rellevant de les modistes des de finals 
del segle XIX al final del segle XX. Un 
ofici desplegat per dones –tot i que 
també el practicarien alguns homes- 
que durant cent anys va tenir un gran 
protagonisme i va ser una de les 
plataformes de l’emancipació femenina 
en el camp laboral i creatiu.

http://www.mhcat.cat/exposicions
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Sota el paraigües El Museu a l’Aula posem a l’abast de mestres 
i educadors propostes de treball i materials que us permetran 
desenvolupar a l’aula activitats vinculades al currículum escolar.

Si voleu rebre les novetats de la secció El Museu a l’Aula o bé 
teniu idees i materials que voleu compartir amb nosaltres per 
treballar a l’aula, envieu-nos un correu electrònic amb les vostres 
dades a mhc.serveiseducatius@gencat.cat 

Per informació 
consulteu a la web:

MUSEU A L’AULA
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Museu d’Història de Catalunya 

Plaça de Pau Vila, 3 
08039 Barcelona 
Tel. 932 254 700 - Fax 932 254 758 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

INFORMACIÓ PRÀCTICA

CONCERTACIÓ DE VISITES 

Podeu reservar la vostra visita al telèfon 
93 225 42 44, de dilluns a dijous de 9.30 
a 14 h i de 15.30 a 17.30 h i divendres de 
9.30 a 14 h, i a l’adreça electrònica:

PREUS 

Activitat d’1 hora: 65 € 

Activitat d’1 hora i 30 minuts: 81 € 

Activitat de 2 hores: 97 €

Polsines d’1 hora: 97 € 

Activitats en anglès o francès: 81 € 
(1 hora), 97 € (1 hora i 30 minuts) 
i 113 € (2 hores) 

HORARIS 

De dimarts a dissabte de 10 a 19 h 

Dimecres de 10 a 20 h 

Diumenges i festius de 10 a 14.30 h 

Dilluns no festius, tancat 
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