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EL MUHBA,
UN MUSEU
ESCOLA

CURS 2021-2022
El nou programa educatiu del museu segueix amb la ferma
aposta de revolucionar les maneres de facilitar el coneixement
de la ciutat des de l’òptica de la història i el patrimoni a més
d’enfortir el tàndem escola-museu. Un canvi de paradigma que
vol superar la visita puntual tradicional incorporant les noves
eines digitals i que s’enfoca cap a unes activitats presencials
més participatives i dialogades.
Els formats posats a prova pel MUHBA durant el curs passat,
com ara les propostes educatives digitals i l’accés a nou
material audiovisual, la consulta en línia del fons de la col·lecció
o l’aplicació de l’aprenentatge a distància, han possibilitat
l’entrada del museu dins de les escoles enfortint la relació entre
la comunitat cultural i l’educativa i alhora han accelerat el repte
de repensar la presencialitat.
El curs 2021-2022 es proposa combinar el treball a l’escola
amb visites presencials més participatives des d’on reconèixer
allò après, admirar i entendre el patrimoni, i reflexionar
col·lectivament des d’una perspectiva històrica sobre els reptes
de la ciutat contemporània: l’habitatge, la salut, les epidèmies,
la guerra, l’exili, l’abastament d’aigua, l’alimentació, el treball,
la industrialització o el creixement de la ciutat.

EL MUHBA DIGITAL
Un nou servei per a les escoles
L’espai digital del museu explora vies noves per tal de seguir apropant el coneixement de la ciutat a infants i joves.
El servei educatiu en línia ofereix recursos, peces
audiovisuals i propostes pedagògiques relacionades amb
les diferents activitats i sales del MUHBA, el patrimoni
que custodien i la història de la ciutat.
Les propostes digitals estan pensades per poder-les dur
a terme de manera independent o com a activitats prèvies a la visita al museu.

INTERROGAR
BARCELONA
El museu renova les visites presencials
Les noves visites del MUHBA s’estenen més enllà de les
sales del museu i comencen a l’aula acostant els continguts a l’alumnat a partir de les propostes i els recursos
digitals que el museu posa a disposició de les escoles.
L’oferta digital vol facilitar al professorat la preparació
de l’activitat presencial a classe i alhora permetre unes
visites al museu més adaptades. Les noves activitats
presencials s’organitzen temàticament i més enllà d’indagar sobre les diferents etapes històriques i el patrimoni busquen aprofundir sobre els desafiaments de la ciutat
actual.

ESCOLES
RESIDENTS
Un dia de classe
diferent al museu
Un curs més, les diferents sales
i espais del MUHBA es posen al
servei de les escoles per convertir-se en unes aules molt
poc convencionals. Animeu-vos
a utilitzar el patrimoni com a
recurs per treballar més enllà de
la historia, les matemàtiques, les
llengües,... i fins i tot la física.

EL SABERS
DEL MUSEU
VAN A
CLASSE

Sessions a l’aula

0 MUHBA Casa Padellàs
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MUHBA Plaça del Rei
Pl. del Rei, s/n
MUHBA Temple d’August
C. Paradís, 10
MUHBA Santa Caterina
Pl. Joan Capri (Mercat
de Santa Caterina)

2

MUHBA Porta de Mar
C. Regomir, 7-9
MUHBA Domus Avinyó
C. Avinyó, 15
	MUHBA Domus
Sant Honorat
C. Fruita, 2
	
MUHBA Via Sepulcral
Romana
Pl. Vila de Madrid
3

MUHBA El Call
Plta. Manuel Ribé, s/n

4

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

5

MUHBA Park Güell
Casa del Guarda
C. Olot, s/n

6

MUHBA Fabra i Coats
C. Sant Adrià, 20

7

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

8

MUHBA Oliva Artés
C. Espronceda, 142-146

9

MUHBA Bon Pastor
C. Barnola, s/n

10 MUHBA Refugi 307
C. Nou de la Rambla, 175
11 MUHBA Turó de la Rovira
C. Marià Labèrnia, s/n
(Horta-Guinardó)
12	MUHBA Centre
de Col·leccions
Zona Franca de BCN

LES ESCOLES AL MUHBA. CURS 2021-2022
Informació i reserves
reservesmuhba@bcn.cat
Per a qualsevol altra informació: 932 562 122
(de dl. a dv. feiners, de 10 a 14 i de 16 a 19 h)

museuhistoria.bcn.cat
facebook.museuhistoriabarcelona/
twitter.com/bcncultura

Coberta: L’alumnat de sisè de l’Escola Fluvià filmant un documental al MUHBA Oliva Artés.
Foto: Teresa Macià. MUHBA

El MUHBA posa a disposició de les escoles
sessions en línia o presencials a l’aula com a
complement de la visita al museu. En aquestes
sessions l’equip d’educació conversa abans
o després de la visita al museu amb l’alumnat per aprofundir temes que ens preocupen
avui des del coneixement del passat. Per a les
escoles de fora de Barcelona aquest servei
s’oferirà només de manera telemàtica.

LA HISTÒRIA
I EL PATRIMONI
A L’AULA
Taller adreçat al professorat
de secundària

En aquesta formació s’exploren les possibilitats didàctiques del museu i el patrimoni
de Barcelona. Es treballarà el nou enfoc del
programa educatiu, la nostra metodologia i
les noves eines que el MUHBA posa a l’abast
de les escoles per facilitar el treball a l’aula i
per dialogar, a través de la historia i el patrimoni, sobre els grans temes del present.

NOVES
EXPOSICIONS

Durant el curs 2021-2022
el MUHBA inaugura noves exposicions
i activitats educatives

ALIMENTAR BARCELONA.
CIUTAT, PROVEÏMENT I SALUT

MUHBA Plaça del Rei
La garantia de la provisió d’aliments i la
seguretat alimentària van ser algunes de les
ocupacions i preocupacions principals del
Consell de Cent des de la seva creació a mitjan segle xiii. Des d’aleshores i fins al present
el govern de la ciutat ha maldat per garantir
el subministrament i la qualitat dels aliments,
bé perquè en tenia la competència directa o
perquè actuava de manera subsidiària i en
paral·lel a l’autoritat que oficialment la tenia.
La intervenció del govern municipal ha estat
una constant fins avui, amb la xarxa de mercats municipals i Mercabarna, el gran rebost
de Barcelona i d’Europa.

BARCELONA & FUTBOL.
EL GRAN JOC SOCIAL DEL SEGLE XX
MUHBA Oliva Artés
No es pot explicar la trajectòria contemporània de Barcelona sense tenir en compte
l’impacte del futbol. En aquest sentit, l’exposició trenca molts tòpics des de la perspectiva de la història urbana. La mostra destaca com el futbol ha contribuït a la construcció social de la ciutat al llarg del segle xx, des dels usos de l’espai públic fins a la
internacionalització i l’economia, els relats locals i les joguines o la construcció
dels barris i de les identitats personals, col·lectives i territorials.

PROJECTES
EDUCATIUS
CICERÓ BCN

Adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO
Aquest projecte vol posar en valor el patrimoni de la ciutat
acostant l’alumnat a la història de Barcelona i ajudant-lo
a relacionar el passat amb el present. Cada grup-classe
escull un dels espais del MUHBA i prepara una visita o
itinerari. El MUHBA ofereix formació, assessorament en la
tria de materials i fonts, i seguiment de tot el procés. En
acabar, els nois i noies es converteixen en guies de la ciutat
i del museu per un dia i acosten el patrimoni a familiars,
amics, companys i visitants.

VIATGE PER BARCELONA,
UN TREBALL DE SÍNTESI
Adreçat a alumnes d’ESO
A partir d’unes sessions prèvies a l’aula i d’una pauta d’observació proporcionada pel museu, els nois i noies recorreran barris contigus fixant-se en els elements urbanístics,
orogràfics, arquitectònics, econòmics o socials que els
caracteritzen. L’objectiu és aprendre a observar i interpretar la ciutat per tal de comparar realitats urbanes diferents
i explicar com i per què els elements citats esdevenen
importants alhora d’explicar l’experiència humana.

PATRIMONIA’M CIUTAT
Adreçat a alumnes de cicle superior de primària
i primer cicle d’ESO
Patrimoniar significa conèixer, posar en valor, respectar,
conservar i difondre. Des de l’any 2005 el projecte Patrimonia’m és una de les propostes més rellevants del museu.
Durant el curs treballem conjuntament amb les escoles en
la creació de propostes educatives per apropar a l’alumnat
el patrimoni de la ciutat de manera transversal i interdisciplinària, i amb la voluntat que siguin protagonistes del seu
propi aprenentatge.

CASALS D’ESTIU «LLEGIM LA CIUTAT»
Adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys
Durant un parell de setmanes, els nens i nenes fan d’exploradors buscant, en carrers i espais patrimonials les
empremtes del passat, en la literatura allò que s’ha dit de
la ciutat, i en la natura la inspiració per trobar les pròpies
paraules. Des de fa més de deu anys, el MUHBA organitza tot
un seguit d’activitats per despertar la curiositat dels infants i
joves amb l’objectiu de donar-los les eines per pensar i comprendre la ciutat de Barcelona.

FORMACIÓ
RELATS URBANS, TEORIA
I PRÀCTICA DE L’ITINERARI HISTÒRIC
Formació especialitzada per a futurs responsables de
la ideació i la interpretació d’itineraris històrics urbans,
amb l’objectiu de mostrar nous mecanismes de descoberta i presentació dels actius històrics i patrimonials
de Barcelona. L’objectiu del curs és complementar l’estudi rigorós de la història urbana, el patrimoni històric
i la seva gestió, així com el turisme cultural barceloní,
amb el coneixement de tècniques pròpies de la performativitat escènica aplicades a l’itinerari urbà.

FORMACIÓ PER A DOCENTS
Nou curs dirigit al professorat de primària i secundària que tindrà lloc al mes de febrer del 2022. Aquesta
formació té com a objectiu mostrar les possibilitats del
patrimoni literari com a recurs didàctic a partir d’experiències pioneres desenvolupades pel museu, com ara
«Rapejant Verdaguer» al MUHBA Vil·la Joana, en col·laboració amb Espais escrits, xarxa del patrimoni literari
català.

