
DATES
Del 25 de juny al 6 de juliol 

LLOC
CEIP Àngel Baixeras
C/ Salvador Aulet, 22
08002 Barcelona

EDATS
De 8 a 12 anys

QUOTA SETMANAL
Mitja jornada (de 9 a 13 h): 64,75 €
Jornada completa (de 9 a 17 h): 80,55 €
Jornada completa amb menjador: 131,00 €
Mitja jornada amb menjador: 114,80 €

INSCRIPCIONS
A partir del 21 d’abril
www.estiu.fundesplai.org
Tel. (+34) 93 551 17 68

INfORMACIó 
Museu d’Història de Barcelona 
Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 256 21 22
reservesmuhba@bcn.cat

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

El casal d’estiu Llegim la ciutat té l’objectiu d’educar la mirada i donar 
eines perquè els nens i nenes siguin capaços de llegir la ciutat amb la mirada 
ingènua del foraster, amb l’interès i la curiositat de qui la trepitja per primera 
vegada. Les activitats proposades pretenen explorar l’art d’itinerar la ciutat tot 

apropant-nos a la història i el patrimoni de Barcelona. Durant una quinzena, 
nens i nenes de diferents procedències conviuran amb un únic objectiu: la 
lectura i l’apropiació de l’espai urbà per esdevenir ciutadans amb capacitat 
d’anàlisi i presa de decisions.

HORARI 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7

9.00 REBUDA I ACOLLIDA

10.30 Es pot llegir 
una ciutat?

Descobrim 
la forma de 
la nostra 
ciutat

Què es 
menjava a 
Barcelona?

Busquem 
espais del 
passat que 
encara 
perduren

Com ha 
crescut la 
ciutat de 
Barcelona?

Aprenem 
a llegir les 
petjades 
del passat

Una ciutat 
es pot 
escriure?

Quadern 
de viatge. 
Lectures 
de ciutat

10.30 ESMORZAR

11.00 BCN a vol 
d’ocell: 
Montjuïc

Cercant 
la mètrica 
dels 
carrers

L’alimen-
tació a 
Barcelona 
al llarg del 
temps

Llocs que 
foren i no 
són

Barcelona 
360º: el 
turó de la 
Rovira

Vestigis: les 
empremtes 
del passat

Caçadors 
de paraules

Creem 
el nostre 
llibre de 
Barcelona

13.00 DINAR/RACONS

15.00 Temps de 
scrap: fem 
un quadern 
de viatge

Oca de la 
història del 
civisme als 
carrers de 
Barcelona

Concurs 
de receptes 
d’ahir i 
d’avui

El Gran Joc: 
veritat o 
mentida?

Joc 
d’orientació: 
com tornem 
al casal

Deixem 
la nostra 
empremta
(gimcana)

Paraules 
musicals
(fem 
musicals)

Festa de 
cloenda

19.00 Dormim a 
Vil·la Joana 
i fem una 
descoberta 
nocturna 
pel parc de 
Collserola
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T’agradaria veure la ciutat 
com no l’havies vist mai abans?

Vols descobrir totes les històries 
que s’amaguen als seus carrers?

Doncs no et perdis el casal 
del Museu d’Història de Barcelona, 
un viatge emocionant en què viuràs
noves experiències que despertaran 
la teva curiositat.

DESxIfRAR 
ELS CARRERS 
I LES PLACES

ExPLORAR
I DIvERTIR-SE

LLEgIR
LA CIUTAT

CAMINAR 
PER LA 
hISTòRIA

PASSEjAR 
I jUgAR

DESCObRIR 
L’ART

MIRAR AMb 
CURIOSITAT


