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CURS 2017-2018

Preus
Activitat d’1 hora:  

66 € per grup (màxim 20 alumnes). A partir de 20 alumnes: 3,30 € per alumne

Activitat de 2 hores:  
89 € per grup (màxim 20 alumnes). A partir de 20 alumnes: 4,75 € per alumne

Activitat de 3 hores:  
110 € per grup (màxim 20 alumnes). A partir de 20 alumnes: 5,50 € per alumne

El preu de les activitats està subjecte a les taxes i els preus públics vigents.

Informació i reserves
De dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, al telèfon 93 256 21 22 
i a reservesmuhba@eicub.net

www.museuhistoria.bcn.cat 

 
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

El MUHBA té el suport del Cercle del Museu d’Història de Barcelona.
Patrons benefactors: El Periódico, Ara, Aigües de Barcelona, Abertis, Gas Natural 
Fenosa i Repsol 
Patrons institucionals: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Consell 
Econòmic i Social de Barcelona, Ateneu Barcelonès, Sport-Cultura Barcelona, Asso-
ciació Consell de Cent, Institut Europeu de la Mediterrània, Fundació Centre Interna-
cional de Música Antiga, Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Fundació 
Museu Historicosocial de la Maquinista Terrestre i Marítima i Macosa, Cambra de 
Comerç de Barcelona, Fundació Pau Casals i Federació d’Associacions de Veïnes i 
Veïns de Barcelona (FAVB)
Associats: iGuzzini 
Amics: Grup Julià
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LES ESCOLES  

AL MUHBA  

CURS 

2017-2018

Interrogar 
Barcelona

NOVETATS

MUHBA Vil·la Joana, 
la Casa Verdaguer  
de la Literatura  
de Barcelona
Aquest antic mas enmig de Vallvidrera s’ha convertit 
en un museu dedicat a Verdaguer i a la literatura.

L’exposició repassa la història de la casa i n’explica 
tots els antics usos i la seva relació amb Jacint Ver-
daguer fins que es va convertir en el museu que és 
actualment.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquest espai i de 
remarcar la importància de la literatura, es presenten 
cinc noves activitats per a diferents nivells escolars 
que podeu consultar en aquest mateix programa. 

Imatges per creure
Activitats a l’exposició 

Què va suposar la Reforma protestant per a Europa? 
Com va reaccionar l’església catòlica? En el conflicte 
religiós, quin paper van tenir la impremta i els gra-
vats? I Barcelona, com va quedar situada en aquest 
conflicte? 

Aquestes i altres qüestions es respondran a les acti-
vitats proposades per a la nova exposició del Saló del 
Tinell. L’objectiu és ajudar els alumnes a entendre el 
context, les causes i les conseqüències de les guerres 
de religió dels segles xvi, xvii i xviii, i com la impremta 
i els gravats van ser eines utilitzades per protestants i 
catòlics per expandir les seves idees.

Activitats per ESO i Batxillerat

Maletes 
didàctiques
El MUHBA posa a disposició de les escoles 
dues maletes didàctiques amb l’objectiu 
de treballar diferents temes d’una manera 
més pràctica i propera. Es poden utilitzar 
de forma autònoma o també com a treball 
previ o posterior a les visites programades al 
MUHBA:

•  Juguem a Barcino: maleta pensada per a 
P4, P5 i cicle inicial de primària. Inclou 
una sèrie de rèpliques de jocs romans per 
descobrir com eren els jocs dels infants fa 
2.000 anys. 
Recomanem completar-la amb el taller Ju-
guem a Barcino, al MUHBA Plaça del Rei.

•  Arquitectura i natura al Park Güell: adreça-
da a P5 i cicle inicial de primària. Inclou 
diferents materials per treballar les formes 
de l’arquitectura de Gaudí i evidenciar com 
la natura esdevé la seva gran font d’inspi-
ració. 
Recomanem completar-la amb la visita El 
Park Güell, arquitectura i natura, al MUHBA 
Park Güell. 

Cada maleta conté un dossier per al profes-
sorat i material manipulable per als alumnes. 
Només cal que feu la reserva i us la farem 
arribar a l’escola de manera gratuïta. 

Museu escola
Aquest curs el MUHBA vol implantar el model de museu 
escola per treballar, juntament amb els centres educatius, 
cap a un model d’escola activa que permeti difuminar les 
barreres entre els sistemes educatiu i cultural, i crear nous 
models de relació amb les escoles.

Amb aquest objectiu obre les seves portes perquè les esco-
les puguin gaudir d’una experiència completa i esdevenir el 
seu punt de referència: l’espai on per un dia podran fer-hi 
activitats, el punt de partida de diferents itineraris urbans, 
el lloc on dinar i descansar, el museu on passejar i desco-
brir. En definitiva, fer-se seu el museu. 

Truqueu al telèfon de reserves per demanar informació so-
bre les activitats, els itineraris i els espais. 

Patrimonia’m
Adreçat a l’alumnat del cicle superior de primària i el pri-
mer cicle d’ESO 
Projecte d’apadrinament que es va iniciar l’any 2005 en què 
cada centre educatiu que hi participa patrimonia un espai o 
un moment de Barcelona i desenvolupa un conjunt d’activi-
tats d’ensenyament-aprenentatge en les quals s’analitza de 
manera pluridisciplinària el seu valor patrimonial, històric, 
artístic i simbòlic. 

El projecte es concreta en diferents fases. El primer any el mu-
seu ofereix al professorat una formació específica (patrimonial, 
històrica, de conservació i didàctica) de la mà dels diferents 
tècnics del MUHBA, que els permet dissenyar un projecte 
pensat per als seus alumnes amb l’objectiu d’analitzar i estudiar 
el patrimoni de manera global, interdisciplinària i transversal. 

Durant el curs següent s’implementen els projectes amb 
l’alumnat. El museu facilita documentació, visites, itineraris i 

tallers a tots els grups participants i proporciona a cada alum-
ne el carnet de patrimoniador, amb el qual els infants i joves 
poden visitar tots els centres del museu.

Al voltant del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, 
s’organitza la Trobada de les Escoles Patrimoniadores, mo-
ment en el qual els centres participants presenten en públic 
el projecte que han construït durant el curs. 

Viatge per Barcelona,  
un treball de síntesi 
Adreçat a l’alumnat d’ESO

Viatge per Barcelona és una proposta innovadora pensada 
perquè els alumnes d’ESO aprenguin a itinerar i passejar per 
la ciutat interpretant i comparant espais i realitats urbanes 
diferents. La modalitat per dur a terme el projecte és un tre-
ball de síntesi que s’estructura en cinc grans itineraris auto-
guiats. La proposta ofereix als alumnes unes pautes d’anàlisi 
urbanística, social, cultural i econòmica que els permeten fer 
un reconeixement extensiu i comparatiu dels barris i els usos 
i funcions de les àrees urbanes. L’anàlisi de les diferents parts 
permet construir un relat sintètic sobre la ciutat. El resultat 
serà l’elaboració d’un llibre de viatge integrat per la narració 
il·lustrada de la seva experiència complementada amb la 
recerca històrica, patrimonial i d’anàlisi urbana.

Seguiment tutorial  
dels treballs de recerca
Adreçat a l’alumnat de batxillerat
El Programa de Recerca Tutoritzada ofereix assessorament, 
recursos i materials que permeten a l’alumne seguir el pro-
cés de recerca de manera rigorosa i profitosa. Aquest suport 
es concreta en diferents modalitats: assessorament en temes 
proposats pel MUHBA, assessorament en temes proposats 
per l’estudiant, accés a diferents tipus de fonts històriques i 
recursos didàctics per al professorat.

Casal d’estiu  
«Llegir la ciutat»
Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys
Aquesta és una de les propostes més rellevants del Projecte 
Educatiu Integrat, en aquest cas adreçada a les famílies. El 
MUHBA l’organitza des del 2008 i està homologat per l’Ajun-
tament de Barcelona. Durant una quinzena del mes de juliol, 
nens i nenes de 8 a 12 anys conviuen amb l’objectiu d’apren-
dre a «llegir» la ciutat i apropiar-se l’espai urbà.

Les activitats que es duen a terme acosten els infants a la 
història de Barcelona i els seus habitants. Mitjançant itine-
raris, visites i jocs es fomenta la imaginació, la participació i 
l’experiència compartida amb altres nens i nenes, i es cons-
trueixen vincles sorprenents amb la ciutat i el seu patrimoni.

Ciceró BCN - Projecte 
d’Aprenentatge Servei
Adreçat a alumnes de 3r d’ESO
Voleu que els alumnes coneguin la història de la ciutat i in-
terpretin el paisatge urbà? Voleu que desenvolupin les seves 
habilitats en expressió oral? El MUHBA presenta el Projecte 
d’Aprenentatge Servei al voltant del patrimoni històric de la 
ciutat de Barcelona, en què es formarà els nois i noies de 3r 
d’ESO per tal que es puguin convertir en guies dels diferents 
centres del museu durant un dia. Un projecte en el qual els 
alumnes aprenen història i ensenyen els visitants a interpretar 
el patrimoni de la ciutat.

PROJECTE EDUCATIU INTEGRAT
Temple d’August
Temple de la ciutat romana de Bar-
cino dedicat al culte de l’emperador, 
erigit al segle i aC i recuperat al xx. 
August va donar permís per bastir la 
colònia que amb el pas del temps va 
esdevenir la ciutat de Barcelona. 

Plaça del Rei
La Barcelona antiga i medieval es 
descobreix en el conjunt monumental 
recuperat al segle xx a la plaça del 
Rei. Un recorregut de Barcino a Bar-
chinona per 4.000 metres quadrats 
de subsòl arqueològic. 

Porta de Mar 
Porta d’accés principal a la ciutat en 
època romana, hi entraven els merca-
ders i les mercaderies que arribaven 
de tota la Mediterrània. 

Via Sepulcral Romana
Situada a l’actual plaça de la Vila de 
Madrid, correspon a un vial secundari 
que comunicava la colònia de Barcino 
amb l’actual zona de Sarrià, i acollia 
a banda i banda enterraments de per-
sones populars del segle i al iii de la 
nostra era.

Domus Avinyó 
La domus Avinyó, ubicada a tocar de 
la muralla de Barcino i datada entre 
els segles i i iv dC, destaca pel ric 
conjunt de pintures murals que de-
coraven el sostre i les parets, recent-
ment recuperades i restaurades. 

Domus de Sant Honorat
La domus de Sant Honorat, construï-
da al segle iv, segueix un esquema 
clàssic i els indicis arqueològics 
permeten suposar que disposava 
d’unes termes privades. També s’hi 
conserven sitges dels segles xiii i 
xiv per emmagatzemar tota mena de 
productes.

El Call. La Barcelona jueva medieval
L’espai MUHBA El Call, al cor del 
barri jueu medieval, s’ha transformat 
en un lloc per conèixer els elements 
patrimonials del Call Major i el Call 
Menor, i per resseguir la història de 
l’aljama de Barcelona des de la seva 
formació a l’alta edat mitjana fins 
al 1391, any del pogrom contra els 
jueus. 

Santa Caterina
Vestigis dels absis del convent de 
Santa Caterina amb un recorregut vir-
tual per la seva història i pels espais 
gòtics i neogòtics de Ciutat Vella.

Vil·la Joana. Casa Verdaguer  
de la Literatura.
Vil·la Joana, mantenint l’esperit de 
lloc de memòria verdaguerià, s’erigeix 
com un espai on s’atorga valor a la 
paraula literària en el món contem-
porani. La figura de Verdaguer és 
el node on conflueixen i s’articulen 
espais, forces i valors característics i 
sovint antagònics del món en què va 
viure.

Park Güell
La Casa del Guarda, residència del 
porter de la urbanització del Park 
Güell, és un dels exemples d’habitat-
ge modest construïts per Gaudí entre 
1901 i 1903. L’espai presenta gran 
riquesa i complexitat compositiva.

Fabra i Coats. L’energia que movia  
les fàbriques
L’espai de calderes s’ha consolidat i 
s’ha recuperat per a la visita pública 
amb una museografia concisa que 
permet resseguir, en visites guia-
des, l’evolució de les diferents fonts 
d’energia (carbó, fuel i gas) amb què 
va funcionar aquesta fàbrica, una de 
les capdavanteres en la innovació 
organitzativa, tècnica i de producció a 
Barcelona, capital del fil.

Oliva Artés 
És un espai que permet plantejar, en 
clau històrica, diferents temes sobre 
la ciutat de Barcelona i és també una 
plataforma nova per pensar la ciutat 
que ofereix un ampli ventall d’activi-
tats expositives i formatives sobre la 
configuració de la ciutat contempo-
rània.

Casa de l’Aigua
La Casa de l’Aigua de Trinitat Vella 
era l’estació elevadora d’aigua del 
sistema d’abastament municipal de 
Barcelona, construït entre 1915 i 
1919, any en què va entrar en fun-
cionament.

Refugi 307 
Excavat gràcies al treball de molts 
veï ns i veïnes al barri de Poble-sec, 
és un dels millors exemples de re-
fugis construïts a Barcelona i alhora 
esdevé un autèntic memorial de la 
lluita per la supervivència i el desas-
tre de les guerres.

Turó de la Rovira. La Guerra Civil  
i la postguerra
Amb 262 m d’alçària i una visió 
panoràmica sobre la ciutat de 360º, 
ha estat un espai d’ocupació sos-
tinguda al llarg del temps, des de 
l’època ibèrica fins avui. Els treballs 
arqueològics que s’hi han dut a terme 
han generat una visió inèdita de la 
bateria antiaèria de la Guerra Civil i 
de les barraques bastides en la post-
guerra.

R+D+I

Barcelona metròpoli,  
del segle xx al xxi
Aquesta tardor-hivern 2017-2018 el MUHBA s’endinsa en la ciutat del segle xx 
amb tres propostes: 1) la ciutat popular a llevant de Barcelona (exposició Barcelo-
na vista des del Besòs, de La Virreina Centre de la Imatge amb la col·laboració del 
MUHBA); 2) la necessitat de combinar escales diferents en l’urbanisme modern 
(exposició Passatges/BCN, al MUHBA Oliva Artés, on també hi ha una mostra so-
bre el paper del patrimoni industrial a les ciutats alemanyes del Ruhr), i 3) els vin-
cles mercantils i productius de la Barcelona contemporània (instal·lació Port franc, 
indústria i ciutat, a MUHBA Casa Padellàs, a la plaça del Rei). Consulteu web.

Les escoles al MUHBA
Curs 2017-2018
El Museu d’Història de Barcelona és una institució formada per sales que estan re-

partides per tota la ciutat. Això li dóna un caràcter únic i singular, i el converteix 
en un reflex de la història de Barcelona d’un alt valor patrimonial. 
La visió integrada de tots els centres del MUHBA permet entendre millor la ciutat de 
Barcelona des de l’època romana fins l’actualitat. 
El programa educatiu del MUHBA té en compte aquesta diversitat patrimonial: des 
de les restes de Barcino fins a una antiga nau industrial, passant per un refugi de la 
Guerra Civil o una casa al Park Güell, tot forma part de la realitat de Barcelona i és 
subjecte de ser explicat als alumnes. Els diferents formats de les activitats —visites, 
tallers, itineraris— sempre s’adapten a cada nivell escolar. 
L’objectiu principal és fomentar la curiositat dels alumnes vers la ciutat i donar-los les 
eines necessàries perquè puguin interpretar-la. D’aquí ve el títol del programa educa-
tiu del MUHBA: Interrogar Barcelona. Si els alumnes es fan preguntes sobre la ciutat 
arribaran a entendre-la millor. 
El programa està format per una setantena de propostes educatives per a les escoles, 
activitats que inclouen diferents èpoques històriques i que s’adrecen a tots els nivells 
escolars: des d’educació infantil fins a batxillerat, on poden identificar els objectius 
curriculars que els interessa treballar.
El Projecte educatiu integrat és l’altre eix del programa educatiu del MUHBA. Es 
tracta d’una col·laboració entre el museu i diversos agents de la ciutat de Barcelona. 
Aquesta col·laboració ja ha donat fruits i projectes. Patrimonia’m, Viatge per Barcelo-
na, Ciceró Barcelona o el casal d’estiu Llegir la ciutat en són bons exemples. 

SALES



La Barcelona de la guerra  
i la postguerra. Perspectives 
des del turó de la Rovira
VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

Barcelona  
sota les bombes 
ITINERARI I VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

El Refugi 307: 
solidaritat per 
sobreviure
VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

A pic i pala! 
La història del 
Refugi 307
VISITA 

Primària: cicle 
superior

El Call 
Pcta. Manuel Ribé, s/n

Com s’ha integrat Barcelona 
al llarg de la història  
en els circuits europeus i 
mundials d’idees, persones  
i mercaderies?

Via Sepulcral Romana 
Pl. Vila de Madrid

Com s’han incorporat els vestigis 
arqueològics al patrimoni 
monumental i al paisatge urbà  
de la ciutat contemporània?

Camins i necròpolis  
al voltant de Barcino
VISITA 
Primària: cicle superior  
Secundària: ESO i batxillerat

Barcino/Bcn
ITINERARI  
I VISITA 
Batxillerat

El call de Barcelona  
als segles xiii i xiv 
ITINERARI I VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

Projecte  
Park Güell
VISITA 
Primària: cicles mitjà 
i superior

Gràcia 1900. 
L’aparador burgès  
d’un barri obrer
ITINERARI
Secundària: ESO i batxillerat

El Park Güell, 
arquitectura  
i natura
VISITA  
Infantil: P5  
Primària: cicle inicial

Güell, Gaudí  
i Barcelona.  
La mirada urbana
VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

Barraques:  
els confins  
de Barcelona 
VISITA 
Secundària: 3r d’ESO

El turó de la Rovira. 
Panoràmica històrica  
en 360º
VISITA 
Primària: cicle superiorPark Güell 

Casa del Guarda C. Olot, s/n

Com es van combinar els 
interessos i les idees de 
ciutat i comunitat d’Eusebi 
Güell amb les formes de 
Gaudí al Park? Quina és la 
relació del Park amb els 
barris del seu entorn?

Plaça del Rei,  
Temple d’August 
i Porta de Mar
Pl. del Rei, s/n / c. Paradís, 10 / 
c. Regomir, 7-9

Com una petita colònia romana  
arriba a esdevenir una capital  
del Mediterrani? 

Turó de la Rovira
C. Marià Labèrnia, s/n 

Barcelona al límit: què 
representaren les guerres 
per a la ciutat? I la manca 
d'habitatge?

Portar l’aigua  
a la ciutat
VISITA 
Secundària: ESO  
i batxillerat

La Fabra i Coats,  
una gran fàbrica  
de Barcelona
VISITA 
Secundària: 2n cicle d’ESO

Fabra i Coats
C. Sant Adrià, 20 

Per què Barcelona esdevingué la primera 
gran ciutat fabril del sud d’Europa?

Casa de l’Aigua
Parc de les Aigües de la Trinitat 
Vella. Torrent Perera, s/n 

Quina relació hi ha entre 
el desenvolupament del 
proveïment hidrològic de 
Barcelona i el procés de 
creixement urbà, demogràfic 
i industrial?

La Barcelona 
contemporània  
en deu objectes
VISITA I TALLER 
Primària: cicle superior

La Barcelona 
contemporània  
en deu objectes
VISITA I TALLER 
Primària: cicle superior

Barcelona. La formació  
de la metròpoli
VISITA 
Secundària: 3r d’ESO i batxillerat.

Oliva Artés
C. Espronceda, 142-146 

En què ha estat innovadora 
Barcelona del segle xviii 
al xx? Quins reptes se li 
presenten a la Barcelona  
del segle xxi?

Vil·la Joana
Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera) 

Quins imaginaris de la ciutat  
s’han construït des de l’art  
i la literatura?

Interrogar 
Barcelona

CURS 2017-2018

Les elits de Barcino.  
Les domus romanes  
de Sant Honorat  
i Avinyó, 15
VISITA 
Primària: cicle superior

Sant Honorat, 
d’una domus 
romana a un 
magatzem  
del Call 
VISITA 
Secundària: ESO  
i batxillerat

Les sis cares  
del poeta
VISITA I TALLER
Secundària: 1r cicle 
d’ESO

Què diuen  
els ocells?
VISITA 

Infantil: P5  
Primària: cicle inicial

Verdaguer,  
la veu  
del poble
VISITA I TALLER
Secundària: 2n cicle 
d’ESO i batxillerat

Aquest pi  
és un poema
VISITA I TALLER 
Primària: cicles mitjà 
i superior

Barcelona,  
capital moderna
Recorreguts urbans 
Quins debats es van suscitar  
al voltant de les transformacions 
urbanes dels segles xix i xx?

Cases, places 
i carrers de 
la Barcelona 
medieval
ITINERARI 
Primària: cicle inicial

Viatge a  
la Barcelona  
del segle xviii 
ITINERARI I VISITA 
Primària: cicle 
superior

De Barcino  
a Barchinona.  
La ciutat antiga
ITINERARI I VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

L’aigua a Barcino.  
Una qüestió  
de pendents
ITINERARI I VISITA 
Secundària: ESO i batxillerat

Urbanisme  
i poder vora 
la plaça  
del Rei
ITINERARI  
I VISITA 
Secundària: ESO  
i batxillerat

La formació 
d’una capital. 
La ciutat 
medieval
ITINERARI  
I VISITA 
Secundària: 2n cicle 
d’ESO i batxillerat

Viatge  
a Barcino
ITINERARI I VISITA

Primària: cicles mitjà  
i superior

Juguem  
a Barcino
VISITA I TALLER
Infantil: P4 i P5 
Primària: cicle inicial

Del mercat a la cuina  
i a la taula, a la 
Barcelona medieval
ITINERARI I VISITA 
Secundària: 1r cicle d’ESO

La Barcelona 
moderna 
abans i 
després  
de 1714 
ITINERARI  
I VISITA 
Secundària: 2n cicle 
d’ESO

Pa i companatge  
a les taules medievals
ITINERARI I VISITA 
Primària: cicles mitjà i superior

La fundació 
d’una colònia 
romana
VISITA I TALLER
Primària: cicles 
inicial, mitjà i 
superior

Viatge a la Barcelona 
medieval
ITINERARI I VISITA 
Primària: cicles mitjà i superior

Una ciutat en 
transformació. 
Barcelona  
en temps  
del gòtic
ITINERARI  
I VISITA 
Secundària: ESO  
i batxillerat Les muralles romanes, 

història i recuperació 
monumental
ITINERARI 
Secundària: 2n cicle d’ESO  
i batxillerat

L’obertura de la Via 
Laietana i la creació  
del barri Gòtic
ITINERARI 
Secundària: 2n cicle d’ESO  
i batxillerat

L’Eixample: 
Barcelona 
salta  
la muralla
ITINERARI
Primària: cicle 
superior

El parc, 
el Born i 
l’Exposició de 
1888. Idear 
una capital 
europea
ITINERARI
Secundària: 2n cicle 
d’ESO i batxillerat

El Poblenou, motor 
industrial de Barcelona
ITINERARI 
Secundària: ESO i batxillerat

Raó, passió i negoci  
en la construcció  
de l’Eixample
ITINERARI 
Secundària: 2n cicle d’ESO  
i batxillerat

Refugi 307 
C. Nou de la Rambla, 175 

Quines estratègies van 
desenvolupar els poders 
públics i la ciutadania per 
protegir els habitants dels 
primers grans bombardejos 
de la història?

Domus Avinyó  
i domus de Sant Honorat 
C. Avinyó, 15 / C. Fruita, 2

Com s’adapten els habitatges  
a les transformacions de la societat  
al llarg del temps?

Mirades literàries  
a Barcelona. Odes
VISITA I TALLER
Secundària: 4rt d’ESO i batxillerat

Mirades literàries  
a Barcelona. Icones
VISITA I TALLER
Primària: cicle superior


