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EL MUHBA,
UN MUSEU
ESCOLA
CURS 2022-2023
E

l curs escolar 2022-2023 ve marcat al MUHBA per un gran
canvi, tant físic com conceptual. El museu de la ciutat es
transforma en museu de la ciutadania, en un museu més social
i alhora més global. Dit d’una altra manera, el museu vol ser
una institució clau per a la construcció social del coneixement.
En aquest marc, la relació amb els agents educatius és
fonamental, com també ho és esborrar les fronteres entre
el camp cultural i l’educació, entre els museus i els centres
educatius. Per això, el MUHBA esdevé un museu escola, una
institució física i presencial alhora que digital i a distància, que
proposa una nova forma de relació.
La digitalització creixent del museu, de les escoles i de les
nostres maneres de treballar i d’aprendre, propicia aquest
canvi de paradigma. Com més va més, el MUHBA està elaborant
materials audiovisuals i digitals i també propostes de treball
sobre la història i el patrimoni de Barcelona que posa a
disposició de la comunitat educativa. Aquesta, per la seva part,
també pot ajudar a nodrir de propostes el web del MUHBA i
així compartir els projectes d’èxit. Posem l’accent a treballar
prèviament els coneixements als centres educatius per
convertir la visita al museu en una experiència més significativa
i participativa, de reconeixement i apropiació directa del
patrimoni, que ajudi a consolidar coneixements alhora que
estimuli el sentit crític i el debat.
Aquest canvi conceptual va acompanyat de la remodelació de la
seu central del museu, a la plaça del Rei, que es converteix en
la Casa de la Història, amb una nova exposició permanent de
síntesi de la història de Barcelona i una metodologia de lectura
urbana. Hi trobareu, a més, dues aules i altres espais preparats
per acollir grups escolars que vulguin fer-ne un ús puntual o bé
una residència de més llarga durada i un seguit de propostes
de treball adequades a diversos interessos educatius. Aquesta
remodelació pivota també sobre l’Eix Besós, amb la millora i
revaloració dels espais del MUHBA Casa de l’Aigua, el MUHBA
Bon Pastor, el MUHBA Fabra i Coats i la consolidació del museu
laboratori al MUHBA Oliva Artés.

VERBS QUE
FAN HISTÒRIA
EXPLICAR LA CIUTAT: NOUS
CONTEXTOS D’APRENENTATGE
Verbs com urbanitzar, governar, conviure, treballar
i defensar han estat fonamentals per als habitants de
Barcelona al llarg dels segles. A partir d’aquests verbs,
el MUHBA està creant una sèrie de propostes de treball,
amb continuïtats que van de l’aula al museu, que suposen
una nova manera de recórrer la història de Barcelona.
La renovació i l’increment dels recursos pedagògics que
oferirà el museu i que es trobaran al web del MUHBA, ha
de permetre que els centres educatius treballin prèviament pel seu compte per continuar al museu amb activitats més dialogades i participatives, tot mantenint un
fil conductor que faciliti aproximar-se temàticament a la
història de Barcelona.
Alhora es treballa en la creació d’activitats que busquen obrir noves vies per seguir interrogant la ciutat. Les
activitats “Dones amb empenta a la Barcelona medieval”,
“Repressió, atac i resistència. Del procés de Montjuïc a la
Guerra Civil” o l’impuls d’activitats de natura i literatura
al MUHBA Vil·la Joana en són alguns exemples.

ESCOLES EN RESIDÈNCIA
AL MUHBA
Durant aquest curs, el MUHBA posa a disposició dels centres educatius diverses aules al MUHBA Vil·la Joana i al
MUHBA Casa Padellàs (en aquest darrer cas, a partir del
tercer trimestre). Les aules estan preparades expressament
per acollir escoles que vulguin fer-hi una residència de dos
dies per tal de treballar el patrimoni i la història de la ciutat
a partir de dos projectes de cocreació que ofereix el museu,
amb propostes de treball interdisciplinàries:

CICERÓ BCN
Adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO
L’objectiu és construir i comunicar un relat sobre el passat
de Barcelona, partint del present, amb l’ajuda de les eines
i l’experiència del museu en aquest camp. Amb diverses
sessions de treball sobre els continguts a transmetre i la
posada en pràctica d’estratègies comunicatives, els nois i
noies prepararan i executaran una visita guiada a un espai
del MUHBA o un itinerari urbà, convertint-se en guies de la
ciutat per un dia.

VIATGE PER BARCELONA
Adreçat a alumnes d’ESO
A partir d’unes sessions prèvies a les aules i a les sales del
MUHBA, els nois i les noies segueixen unes pautes de lectura urbana i metodologies per observar i comprendre la
realitat que els envolta. Recorreran i compararan diferents
barris de la ciutat fixant-se en elements urbanístics, orogràfics, arquitectònics, econòmics o socials que els caracteritzen. L’objectiu és dotar els joves de les eines bàsiques per
observar, analitzar i comparar les diferents realitats urbanes
de Barcelona.

IMMERSIÓ BARCELONA
Adreçat a alumnes de cicle superior de primària
Una visió intensiva i immersiva a la ciutat des de les sales
del museu on s’explica la metodologia per llegir-la i es fa un
recorregut sintètic per la trajectòria històrica de Barcelona.

PATRIMONIA’M
PATRIMONIA’M CIUTAT
Adreçat a alumnes del cicle superior de primària
i el primer cicle d’ESO
Un projecte per treballar la història de la ciutat de manera transversal i interdisciplinària a partir del patrimoni. Cada curs les escoles
i el museu construeixen plegats un projecte al voltant d’un element
patrimonial. Finalment, l’alumnat ha de comunicar allò que ha après
de manera creativa a la resta de participants.

PATRIMONIA’M COL·LECCIONS
Adreçat a alumnes del cicle superior de primària
i el primer cicle d’ESO
Projecte de cocreació entre el MUHBA i l’escola a partir d’un objecte
de la col·lecció del museu. L’alumnat s’endinsa en un període concret
de la història de la ciutat de manera transversal i creativa. Es parteix d’un objecte com a document informador i com a producte d’una
societat i un temps determinat.

CASAL 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 de la seva ciutat buscant, en carrers i
espais patrimonials, les empremtes del passat. Diferents artistes, escriptors i talleristes especialitzats
dotaran els participants d’un conjunt d’eines per llegir
la ciutat de manera lúdica i creativa.

EXPOSICIONS
HABITAR BCN. REPTES, COMBATS I POLÍTIQUES
AL SEGLE XX
Recorregut de les polítiques d’habitatge al llarg del segle passat que
s’inicia amb l’arribada massiva d’immigrants a Barcelona i les primeres
promocions d’habitatges protegits, i acaba amb la crisi de 1997. Es podrà
veure al MUHBA Oliva Artés del juny al desembre de 2022.

ESPAI LABORATORI A MUHBA OLIVA ARTÉS
Espai d’experimentació sobre la història més recent de Barcelona a disposició de les escoles, partint de l’exposició permanent, i comptant també
amb les exposicions temporals que es programen. L’alumnat podrà interactuar i conèixer les innovacions i transformacions clau dels últims 250
anys a la ciutat.

MUHBA BON PASTOR
L’espai vol donar a conèixer la història de l’habitatge obrer a Barcelona
durant el segle xx mitjançant la museïtzació d’una illa de les cases barates
del barri del Bon Pastor, un dels quatre polígons d’habitatges construïts a
la ciutat el 1929. L’obertura està prevista per al març del 2023.

EXPOSICIÓ PERMANENT AL MUHBA PADELLÀS CASA DE LA HISTÒRIA
Mètode de lectura i interpretació urbana i d’objectes històrics, i síntesi
de la història de Barcelona en dos-cents objectes de la col·lecció del
MUHBA. L’obertura està prevista per al març de 2023.

PROTEGIR LA CIUTAT. BOMBERS DE BARCELONA
I LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
Els incendis que ha patit la ciutat de Barcelona al llarg dels anys són l’indicador de l’estat de la prevenció d’incendis en cada moment. L’exposició explica com s’han aplicat les mesures de prevenció d’incendis a Barcelona des
de la creació del Cos de Bombers de la ciutat el 1833 fins els nostres dies.

DOMÈNECH I MUNTANER I BARCELONA
Una nova mirada a la trajectòria de l’arquitecte que posa l’èmfasi en el
seu paper en la invenció de la ciutat contemporània, entre l’urbanisme,
el patrimoni i el modernisme. A partir de la primavera.

AULA DIGITAL
UN ESPAI DIGITAL PER REDESCOBRIR
EL MUSEU
El portal digital per a infants, joves i docents servirà
per seguir apropant el coneixement de la ciutat a través
d’activitats, ara amb recursos i propostes pedagògiques
renovades. L’aula digital està pensada per treballar de
manera independent o com a activitat prèvia abans de
venir al museu. Un recull de propostes que trobareu al
web del MUHBA per continuar apropant el patrimoni a
l’alumnat de manera interdisciplinària i estructurades a
partir de temes clau per entendre la ciutat.

FORMACIONS PER A DOCENTS
ELS REPTES DE LA CIUTAT A TRAVÉS
DEL PATRIMONI
El Museu d’Història de Barcelona ofereix la possibilitat de realitzar un curs, reconegut pel Departament d’Ensenyament, que
té com a objectiu explorar les possibilitats educatives del patrimoni de Barcelona. A través d’aquesta formació es connectaran
diferents elements patrimonials a grans temàtiques com l’aigua,
l’alimentació o l’habitatge i s’aprofundirà en diferents propostes
de treball interdisciplinari dins i fora de l’aula.

RELATS URBANS, TEORIA I PRÀCTICA
DE L’ITINERARI HISTÒRIC
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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 Barcelona

LES ESCOLES AL MUHBA. CURS 2022-2023
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)

barcelona.cat/museuhistoria
facebook.museuhistoriabarcelona/
twitter.com/bcncultura
Instagram: museuhistoriabarcelona

Coberta: Casal d’Estiu MUHBA 2022. Foto: Stanislav Biel. MUHBA. DL B 15258-2022

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.

