
 

 
 

 

 

 

 
DATES 
Del 20 al 31 de juliol 

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

EDAT 
De 8 a 12 anys 

QUOTA SETMANAL 
Mitja jornada (de 9 a 13 h): 68,00 € 
Mitja jornada amb menjador (de 9 a 15 h): 120,50 € 
Jornada complerta sense menjador (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h): 88,30 € 
Jornada complerta amb menjador (de 9 a 17 h): 137,50 € 
Ajuts a famílies: podeu sol·licitar beca a 
https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families 

INSCRIPCIONS 
A partir del 25 d’abril. 
www.estiu.fundesplai.org 
Tel. (+34) 93 551 17 68 

REUNIÓ INFORMATIVA 
Dimecres 17 de juny a les 18 h al MUHBA Plaça del Rei 
(Les dates de la reunió informativa i de la realització del casal poden canviar 
en funció de com avancin les mesures preses per aturar la propagació de la 
covid-19. Per a més informació consulteu la web del MUHBA.) 
Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona 
Tel. (+34) 93 256 21 00 
reservesmuhba@bcn.cat 

ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca 
facebook.com/MUHBA-Museu-dhistòria-de-Barcelona 

LLEGIM 
LA CIUTAT 
CASAL D’ESTIU 
DEL MUHBA 
2020 

 

Una ciutat es pot llegir? I tant que sí! Una ciutat és com un llibre obert, amb un llenguatge 
propi que cal saber interpretar. Al MUHBA organitzem un casal d’estiu on els nens i 
les nenes es puguin apropiar de la ciutat i obtinguin eines per llegir-la i comprendre-la 
críticament. Passejar amb els ulls ben oberts, apropar-se al ric patrimoni de Barcelona 

o fer un viatge en golondrina són algunes de les activitats que els permetran prendre 
consciència de la ciutat on vivim i entendre com s’ha pensat i transformat al llarg del 
temps. La fotografia, el rap, la cuina o l’animació en stop-motion ens ajudaran a plasmar 
les nostres impressions i reflexions mitjançant el joc i la creativitat. 

 

HORARI 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 

9 h REBUDA I ACOLLIDA 

9.30 h Es pot llegir 
una ciutat? 

Barcino i 
Barchinona 

 

P
IS

C
IN

A
 

Les grans 
transforma- 
cions de la 
ciutat con- 
temporània 

Planificar 
una ciutat 
per millorar 
la vida dels 
ciutadans 

Llegir 
Barcelona 
des del 
mar 

Guionistes 
de la nostra 
pròpia 
ciutat 

 

P
IS

C
IN

A
 

Una ciutat 
que inspira: 
Barcelona i 
la literatura 

El casal, 
una 
experiència 
compartida 

10.30 h 
 

ESMORZAR 
 

11 h Sortida a 
Montjuïc: 
Barcelona a 
vol d’ocell 

Afinem la 
mirada! 
Busquem 
vestigis del 
passat 

Taller de 
fotografia 
itinerant: la 
Via Laietana 
avui i ahir 

Visitem els 
mercats: 
l’abastiment 
a Barcelona 

Trajecte en 
golondrina: 
interpretar 
la façana 
marítima 

Taller d’ani- 
mació en 
stop-motion: 
càmera i… 
acció! 

Taller de 
poesia i rap a 
Vil·la Joana: 
la ciutat que 
imaginem 

Enllestim els 
quaderns 
de viatge i 
preparem la 
cloenda 

13 h 
 

DINAR/RACONS 
 

15-17 h Animació 
en stop- 
motion: 
com ho 
farem 

Quadern 
de viatge 
– 
El joc del 
gran Dalmuti 

Gran 
fotocollage 

Taller de 
cuina: 
receptes 
històriques 

Animació en 
stop-motion: 
decorats i 
protagonis- 
tes 

Quadern 
de viatge 
– 
El joc del 
gran Dalmuti 

Escriptures 
urbanes 

Festa de 
cloenda 

19 h 
  

Una nit al 
museu! 
Explorem la 
ciutat roma- 
na i dormim 
al MUHBA 
Plaça del 
Rei 

    
Una nit al 
museu! 
Descoberta 
nocturna per 
Collserola i 
dormim 
al MUHBA 
Vil·la Joana 

  

El Casal d’estiu del MUHBA compta amb la participació de Fundesplai, Fragment Serveis Culturals, Drac Màgic, Versembrant i Cl ic Me. 

http://www.estiu.fundesplai.org/
mailto:reservesmuhba@bcn.cat
mailto:reservesmuhba@bcn.cat


LLEGIM 
LA CIUTAT 
T’agradaria veure la ciutat com 
mai no l’havies vist 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. 

 
 

 
CAMINAR PER 
LA HISTÒRIA 

 
 
 

PASSEJAR 
I JUGAR 

MIRAR AMB 
CURIOSITAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLORAR I 
DIVERTIR-SE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCOBRIR 
L’ART 

DESXIFRAR 
ELS CARRERS 
I LES PLACES 


