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1. PRESENTACIÓ
Presentem el Programa d’Activitats escolars de MATERIA BCN, l’oferta d’activitats està
adreçada a tots els cicles educatius , amb especial atenció a primària, secundària i
batxillerat. Les nostres activitats apleguen un conjunt de propostes amb un ampli
ventall de temes relacionats amb el currículum escolar: història, patrimoni, medi
ambient, comunicació, geografia, urbanisme, societat, art,...
L’oferta cultural és molt àmplia donada la nostra experiència laboral, som
historiadores especialitzades en la història de Barcelona i ens agrada transmetre els
nostres coneixements amb diferents propostes. D’una banda oferim un seguit
d’itineraris sobre la Barcelona històrica, la moderna i la del futur amb un discurs que
va des dels orígens romans de la ciutat fins al urbanisme del futur amb espais com la
Sagrera. Tots aquests itineraris històrics estan adaptats pels més petits amb les
activitats infantils on a més d’ensenyar la història de la ciutat els nens aprendran a
conèixer-la amb material didàctic pensat per ells. A més de la Barcelona històrica
parlem també del medi ambient, la geografia, el cicle de l’aigua, la sostenibilitat i el
transport, del creixement urbà i l’arquitectura de Barcelona i la seva àrea
metropolitana. Per altra banda MATERIA bcn us acompanya als museus i a les
exposicions temporals que més us iteressin i s’adaptin al nivell de competències
curricular corresponent.
Com a valor afegit MATERIA bcn proporciona materials didàctics per què el professor
pugui treballar a l’aula, material didàctic per als alumnes i la possibilitat de fer una
sessió de preparació i/o conclusió abans de realitzar l’activitat o una vegada
finalitzada.
Totes les nostres ofertes són totalment adaptables a les necessitats de cada centre. Les
nostres propostes són totalment flexibles i adaptables.
Què ens fa diferents?
-

Som historiadores especialitzades en la Història de Barcelona amb amplia
experiència en la gestió cultural de la ciutat.
Ens dirigim majoritàriament al públic local, aquell que viu, veu, pateix i gaudeix
de Barcelona i en vol saber més.
L’adaptació al client amb activitats personalitzades per a cada perfil.
La flexibilitat en quant a temari, horaris, zones de Barcelona ens garanteix
cobrir les inquietuds culturals de qualsevol sector social.
Les noves tecnologies ens apropem als ciutadans i ens ajuden a estar
actualitzades i a conèixer les inquietuds socials.
Expliquem el passat i el present de la ciutat però tenim una clara voluntat de
mostrar el futur de Barcelona, els nous projectes, les obres de construccions, la
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ciutat soterrània, nous espais que fins ara eren desconeguts però que nosaltres
t´apropem per que la Barcelona del futur és la Barcelona que viurem.
2. ELS NOSTRES ITINERARIS
Una de les propostes de MATERIA bcn, són els itineraris urbans els quals prenen
com a eix conductor la història de Barcelona, des de diferents moments històrics i
amb temàtiques socials, econòmiques, urbanes, geogràfiques, artístiques..
Juntament als itineraris més històrics proposem una sèrie de passejades per a
reflexionar entorn de la ciutat actual i de futur ; nous models de mobilitat,
societat i economia, nous models d’urbanisme, plantejaments mediambientals.
Aquesta és l’oferta completa:


Itineraris històrics: Per conèixer la història de Barcelona i la seva evolució
urbanística.



Itineraris artístics: Per descobrir espais on la història i l’art s’uneixen per
construir Barcelona.



Itineraris mediambientals: Perquè Barcelona no és només urbana sinó també
rural, coneixem parcs de la ciutat i espais de natura dins de l’àrea
metropolitana.



Itineraris futur: L’àrea metropolitana de Barcelona afronta nous reptes del
segle XXI i construeix nous centres de modernitat.

TEMES PRÀCTICS:
CALENDARI: Tot el curs escolar
Sortides al matí a partir de les 9h. i tardes a partir de les 15h.
DURADA DE LES ACTIVITATS: 2 hores – 3 hores (segons disponibilitat del grup)
IDIOMES: Català, castellà i anglès
PREU: 4 euros per alumne (IVA inclós)
GRUPS: Cada monitora portarà un grup classe amb un màxim de 30 alumnes.
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ITINERARIS HISTORICS
1. “Voltant el fòrum”
Un itinerari que comença a la necròpolis romana, passa per l’aqüeducte, entra
pel decumanus maximus fins al Fòrum on visita el Temple d’August, passa per
un espai de tallers i volteja la muralla romana fins arribar a la porta de mar on
trobem també unes termes romanes.
Un itinerari per conèixer la fundació, situació i estructura de la Barcino romana.
2. “Pedres vives”
Un itinerari que comença al Palau Reial Major, passa pel centre polític de la
plaça de Sant Jaume, s’apropa al Call Jueu voltant carrerons estrets i laberíntics,
surt a places desconegudes de la ciutat com la Plaça de Sant Just i Pastor i visita
antics Palaus com l’actual seu de la Reial Acadèmia de les Belles Arts.
Un itinerari per conèixer l’evolució, el creixement i l’estructura de la Barcelona
medieval.
3. “Vilanova del Mar”
Un itinerari que comença al Palau Reial Major, passa pel centre polític de la
plaça de Sant Jaume per veure la Diputació General i el Consell de Cent, arriba a
la plaça del Mercadal i s’endinsa en la Barcelona gremial pel c/Argenteria fins
arribar a l’església de Santa Maria del Mar per sortir al noble carrer de
Montcada i al Passeig del Born.
Un itinerari per conèixer el poder, els gremis i la societat de la Barcelona
medieval.
4. “Aigua i ciutat”
Un itinerari per conèixer el curs i l’aprofitament de l’aigua per la ciutat des
d’època romana fins a l’actualitat. Començant per Ciutat Vella amb estructures
com l’aqüeducte romà,

passant per les fonts i els pous de l’època

medieval, arribant al sistema de clavegueram i

col·lectors de l´Eixample i

acabant en un pati interior d’illa on trobarem la primera Torre d’aigües de l
´Eixample.
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5. “Mirant al mar”
Un itinerari per conèixer l’evolució i la transformació del front marítim de Ciutat
Vella des de
port de

la muralla del segle XVI al Maremàgnum. Parlarem del

Barcelona i de la seva

evolució i ubicació al llarg de la

història; al Delta del Llobregat, a peus de Montjuïc, al costat de la Barceloneta i
finalment

retornant a la zona logística del Llobregat. Pesca, comerç

marítim, mercaders, etc. han estat protagonistes de la història de Barcelona.
6. “De rebost a Indústria”
Un itinerari que comença a la Plaça Universitat per presentar la ciutat
emmurallada, entrem pel c/Tallers per veure la tipologia urbana del Raval
d’origen medieval, visitem espais com la Plaça dels Àngels, l’Hospital de la Santa
Creu, la Rambla del Raval o la plaça del Pedró.
Un itinerari per conèixer la trama urbana medieval del Raval, les reformes dels
segles XIX i XX i l’evolució industrial del barri.
7. “Barcelona a cop de bomba”
Un itinerari que passa per Ciutat Vella i posa l’incís en edificis i espais
urbanitzats a cop de bomba com el Mercat del Born on trobarem part de la
Ribera de 1714, la Plaça Nova o la Plaça d´en Felip Neri i la Gran Via de les Corts
Catalanes. Espais que han anat evolucionant al llarg del temps amb impulsos
bèl·lics o militars.
Un itinerari per conèixer una nova visió de l´urbanisme de Barcelona fet a cop
de bomba.
9. “Construir una capital”
La Ciutat Vella que coneixem actualment és fruit d’un intens esforç de
monumentalització dut a terme al llarg dels segles XIX i XX. Obertura de carrers,
medievalització d’espais i grans edificis, redescobriment del llegat romà i
projectes de restauració per la ciutat.
Un itinerari per conèixer les reformes de Ciutat Vella i la creació del mal
anomenat barri gòtic.
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10. “Obrint espais”
Passejar pel casc antic de Barcelona no és fàcil ja que sovint trobem els
carrerons atapeïts de gent, alguns d’aquests carrers, però, tenen bones
amplades; les Rambles, el carrer Ferran, el carrer Jaume I, el carrer Princesa,
l’avinguda Cambó, la Plaça Nova…per què?
Un itinerari per conèixer les reformes urbanístiques que s’han dut a terme al
llarg del temps per millorar el casc antic de Barcelona.
11. “Sants; industria i comerç”
Un itinerari que comença a la Plaça Bonet i Moixí per veure el passat de Sants i
la seva evolució medieval i moderna. Passa per espais emblemàtics com el
carrer de Sant Crist o Jocs Florals, parla del tradicional i molest vincle de Sants
amb el tren i de l´impacte urbanístic. Passeja per la carretera de Sants i de la
Bordeta, recorda el passat industrial i acaba a la Plaça d’Espanya.
Un itinerari per conèixer el barri de Sants i la seva relació amb Barcelona al llarg
del temps.
12. “Montjuïc, 1929”
Un itinerari que comença a la Plaça d’Espanya per presentar el canvis més
actuals com el Centre Comercial de Las Arenas. Puja per av. Mª Cristina per
parlar de l´Exposició Internacional de 1929 i alguns dels pavellons que han
sobreviscut com el MNAC, el Pavelló Mies Van der Rohe, el Teatre Lliure o la
Font Màgica, entre d’altres.
Un itinerari per conèixer la Barcelona dels anys 20, l´Exposició Internacional de
1929 i el seu impacte urbanístic.
13. “Per l´Esquerra de l´Eixample”
Un itinerari que comença a la Plaça de Francesc Macià per presentar aquest nus
de comunicació amb el pas de la Diagonal i la recuperació del tramvia. Passeja
per un nou Eixample que descobrirà un jardí vertical, un pati interior d’illa
recuperat, un dipòsit pluvial i un mercat tradicional i històric com el Mercat del
Ninot.
Un itinerari per descobrir un Eixample desconegut i interessant per les seves
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reformes actuals.
14. “Les Corts & Barça”
Un itinerari que comença al barri de les Corts, volta pel Camp Nou per parlar de
la història del club i les seves seccions. Descobreix nous clústers de la ciutat amb
el Parc Científic de la Universitat de Barcelona o l’Hospital Universitari Dexeus.
Passa també per espais tradicionals com el cementiri de les Corts, la Maternitat
o l’antiga presó de dones de les Corts.
Un itinerari per conèixer el barri de les Corts i la història del F.C. Barcelona.
15. “Anem a mercat!”
Aquest és un tipus d’itinerari que volem potenciar ja que creiem que les
estructures dels mercats són significatives i il·lustratives de la història de la
ciutat però són gran oblidades per les rutes culturals. La cuina, els aliments, la
gastronomia forma part de la cultura del nostre país i cal conèixer-la, és per això
que ofertem un itinerari al voltant de qualsevol dels 39 mercats municipals que
hi han per Barcelona. Consisteix en fer una ruta exterior per conèixer
l’estructura del mercat i un anàlisi del seu interior.
Recomanem els itineraris als següents mercats municipals:
-

Mercat de Sants, Mercat de Sant Antoni, Mercat de la Llibertat; Modernisme en
restauració. La renovació dels mercats municipals.

-

Mercat de la Boqueria i Mercat de Santa Caterina; Mercats de barri o de
turisme?

-

Mercat de Lesseps, Mercat del Fort Pienc, Mercat d´Hostafrancs: Mercats dins
d’espais en transformació.

-

Mercat del Clot, Mercat de l´Abaceria, Mercat del Ninot, Mercat del Poblenou:
Tradició de mercat.

16. “L´illa de Maians”
Un itinerari per conèixer els orígens de La Barceloneta, repassar la seva evolució
històrica i veure quins reptes afronta el barri al segle XXI. L’illa de Maians
s’uneix a Barcelona a partir del segle XV i comença a urbanitzar-se lentament
fins la desfeta de la Guerra de Successió. A mitjans del XVIII es convertirà en un
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barri dissenyat per enginyers militars sota el control i l’ordre i anirà creixent al
llarg del XIX amb la industrialització fins arribar al fenòmen del barraquisme del
segle XX.
ITINERARIS HISTÒRICO-ARTÍSTICS
1. “Art i proporció a Pedralbes”
Un itinerari que comença a la Plaça de Santa Maria per situar el monestir, entra
a l’espai de clausura, recorre el claustre i les estances principals com la sala
capitular, la infermeria, el refetor, el dormidor o la cuina, visita grans joies del
monestir com la col·lecció “Tresors del monestir” o la tomba de la Reina
Elisenda.
Un itinerari per conèixer l’estructura dels monestirs, la clausura i la societat de
la Barcelona medieval.
2. “Negoci i Passió”
Un itinerari que comença a la Plaça Universitat per presentar el Pla de Reforma i
Eixample d´Ildefons Cerdà presentat al 1859 després de l’enderroc de les
muralles. Visita la Universitat de Barcelona, el carrer Balmes, la Rambla de
Catalunya, l’illa de la discòrdia i acaba en el primer pati interior d’illa recuperat
a l´Eixample.
Un itinerari per conèixer el projecte de Reforma i Eixample de Cerdà i la seva
aplicació al llarg dels últims 150 anys.
3. “Güell, Gaudí i Barcelona”
Un itinerari que surt del Palau Güell al bell mig de les Rambles, puja fins a la
Plaça de Catalunya per presentar el Pla de Reforma i Eixample de Barcelona,
continua per l’antiga riera d´en Malla i pel concorregut Passeig de Gràcia fins
arribar a l’avinguda Diagonal i acabar a la Sagrada Família. De pas veurem la
Pedrera, la casa de les Punxes o la casa Batlló entre altres.
Un itinerari per conèixer la relació entre Eusebi Güell i Antoni Gaudí i la seva
relació amb Barcelona i amb el modernisme.
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4. “Del fracàs a l’èxit”
Un itinerari per conèixer el Park Güell, descobrir quina havia de ser la seva
funció original com a urbanització elitista i analitzar els resultats actuals. Eusebi
Güell volia construir una urbanització per la burgesia barcelonina però en
aquells moments la burgesia mirava a l´Eixample i no a la muntanya
pelada, Antoni Gaudí el va acompanyar en l’aventura i tots dos van construir el
parc més turístic de la Barcelona actual.
5. “Miró x Barcelona”
Un itinerari que comença al Parc de Joan Miró visitant l’escultura “Dona i Ocell”
i presentant el propi parc, antic escorxador municipal de la ciutat. Pugem pels
jardins de Montjuic llegint textos de Joan Miró recollits a l’epistolari per
conèixer la seva relació amb Mont-roig, amb Barcelona o amb París i acaba a la
Fundació Joan Miró per visitar la seva exposició permanent.
Un itinerari per descobrir Joan Miró, l’escultura pública, el pensament de
l’artista i la col·lecció permanent de la seva Fundació.
6. “Entre la història i l’art: Gràcia”
Un itinerari per descobrir l’actual barri de Gràcia, antiga vila burgesa de la ciutat
on s’escapava de l’atapeïda Barcelona emmurallada. La vila de Gràcia ens
mostra edificis emblemàtics amb una gran importància històrica però també
artística, les façanes dels seus carrers conformen un museu a l’aire lliure.
Carrerons, modernisme, tradició junt amb algunes de les places més
simbòliques de Gràcia conformen aquest itinerari que es mou entre la història i
l’art d’un dels barris més pintoresc de Barcelona.
ITINERARIS MEDI AMBIENTALS
1. “Vistes de la Guerra Civil”
Un itinerari que volteja un gran parc de la ciutat, el Parc del Guinardó per
arribar a un vestigi històric de la Guerra Civil. El parc del Guinardó és un parc
urbà, un parc forestal i un parc històric que ens dóna grans panoràmiques a
360º de la ciutat i àrea metropolitana de Barcelona. Les bateries antiaèries ens
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portaran a parlar de la Guerra Civil.
Un itinerari per conèixer Barcelona i la Guerra Civil amb una passejada per la
natura.
2. “Desemboquem al Besòs”
Un itinerari per conèixer el riu Besòs, el seu “naixement”, el seu recorregut, la
seva evolució al llarg del temps, l’aprofitament que ha fet Barcelona del riu al
llarg de la història, la seva contaminació fins a convertir-se en claveguera a cel
obert i la recuperació actual del riu com a Prat i com a parc fluvial.
Un itinerari per conèixer el riu Besòs i els municipis que l’envolten.
3. “Creixent per l’esport”
Un itinerari que comença a la Plaça de Sant Jordi per presentar la Barcelona
Olímpica, passeja per Montjuic i repassa espais protagonistes dels Jocs Olímpics
del ’92 com les piscines Bernat Picornell, l’estadi Sant Jordi, l’estadi Olímpic i el
Museu Olímpic, tot plegat conforma l’anomenada Anella Olímpica que va viure
els JJOO de 1992.
Un itinerari per recordar la Barcelona Olímpica.
4. “Petita gran ciutat”
Un itinerari per conèixer el Castell de Montjuic i la seva relació amb Barcelona
al llarg del temps. Analitzarem el creixement urbà de la ciutat al llarg de més de
vint segles. Obtindrem unes boniques panoràmiques de la ciutat als nostres
peus identificarem edificis emblemàtics i històrics de la ciutat com la Torre Agbar, la
Sagrada Família, el Banc Sabadell o la Catedral de Barcelona.
5. “Parc agrari del Baix Llobregat”
Un itinerari per conèixer el riu Llobregat, la seva relació d’usos amb la ciutat de
Barcelona i la seva àrea metropolitana, on ens passejarem per parc agrari del
Llobregat. Amb aquest itinerari coneixerem quina importància té l’agricultura
en els espais periurbans, una patrimoni agrícola amb futur; a la vall baixa i al
Delta del Llobregat.
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6. “Parcs a Sant Martí de Provençals”
Un itinerari per recórrer tres parcs al voltant del Poblenou amb una tipologia
molt

diferent però tots tres parcs urbans al servei dels ciutadans.

Començarem al Parc del Clot per veure la transformació i la ubicació
d’equipaments al Parc, entre la Gran Via i

la Diagonal veurem les vies ràpides

de la ciutat i algunes petites zones verdes per arribar al Parc del Poblenou
dissenyat per Jean Nouvel, continuar passejant per aquesta avinguda fins
arribar al Parc de Diagonal Mar on veurem la reconversió d’un antic espai fabril
en parc urbà.
7. “Platges de Barcelona”
Un itinerari per descobrir el front marítim de Barcelona i l’evolució històrica de
les seves platges. Començarem a La Barceloneta, un barri pescador i industrial
que va fer ús de les seves platges, continuarem pel Port Olímpic per veure l
´impacte dels JJOO a la ciutat, passejarem per espais protagonistes de 1992 i
veurem el seu estat actual i acabarem per la platja de la Mar Bella parlant del
futur de les platges de Barcelona.

ITINERARIS FUTUR
1. “22@ & Poblenou”
Un itinerari que comença al nucli històric del Poblenou passejant pel Mercat, el
carrer Marià Aguiló i la Rambla del Poblenou. Coneixem el passat industrial del
Poblenou amb antigues fabriques com Can Saladrigas, el Cànem, Can Gili Vell, la
farinera La Asunción, entre altres. Per acabar veient els canvis d’un Pla 22@ que
porta ja 10 anys transformant l’espai i no té data límit.
Un itinerari per conèixer el Poblenou històric i tradicional i les transformacions
del 22@.
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2. “La Diagonal s’obre al mar”
Un itinerari que comença a la Plaça de les Glòries, nus de comunicacions i futur
centre de la moda i del disseny de Barcelona. Passegem per la Diagonal per
veure l’obertura de la via i la transformació de l’espai al segle XXI. Arribarem fins
a la zona Fòrum i veurem el futur sky-line de la ciutat amb edificis de
l’arquitectura més contemporània.
3. “Nous reptes: La Sagrera”
Un itinerari que recorre el barri del Clot per passar per espais emblemàtics com
el carrer del Clot, el rec comtal, el mercat del Clot o el carrer Aragó, entre altres.
Passejant per un espai de barri arriba fins al Pont del Treball des d´on veurem
les obres de la Sagrera i les conseqüències d’aquesta nova línea del TGV.
Un itinerari per conèixer un nou espai de la ciutat en constant transformació.
4. “La nova Plaça d’Espanya”
Un itinerari per conèixer la Plaça d’Espanya i els equipaments que s’hi han anat
ubicant al llarg del temps, analitzem sobretot l´impacte urbà de l´Exposició de
1929. Passejant per la plaça ens trobarem amb unes torres venecianes, una font
al·legòrica als rius d’Espanya, uns antics pavellons firals, una antiga fàbrica
rehabilitada com a museu, una via ràpida dissenyada per Ildefons Cerdà, un
parc sobre un dipòsit pluvial i una antiga plaça de bous reconvertida en centre
comercial amb una terrassa des d´on veurem una panoràmica inèdita de
Barcelona.
5. “La nova Gran Via a L´Hospitalet”
Un itinerari per conèixer un nou sector de la ciutat que ha anat creixent en els
últims anys entorn d’una històrica via com és la Gran Via de les Corts Catalanes.
Des de Plaça d’Espanya fins a Plaça Europa passejarem per aquesta via al
voltant de la qual veurem habitatges, antigues fàbriques en desús, camins
històrics de la ciutat, antigues rieres, una nova ciutat de justícia, un centre
comercial i l’arquitectura més contemporània de Barcelona.
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ITINERARI A MIDA per conèixer el barri
Si voleu fer un itinerari al voltant del barri on es troba la vostra escola o el
vostre institut, només ens heu de dir on sou i nosaltres us fem un itinerari a
mida per conèixer el barri.

3. LES NOSTRES VISITES GUIADES A MUSEUS
Aquesta és una opció que té per objectiu explicar un museu de la ciutat a triar entre
els de la següent llista. Una introducció amb el coneixement de l’entorn on s’ubica el
museu, fundació del museu, visita guiada a la col·lecció permanent o a exposicions
temporals i conclusions.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museu Picasso al c/ Montcada dins del barri del Born.
Museu d´Història de Barcelona a la Plaça del Rei al casc antic de Barcelona.
Museu Frederic Marès a la Plaça Sant Iu del casc antic de Barcelona.
Museu d´Història de Catalunya al front marítim del casc antic de Barcelona.
Temple expiatori La Sagrada Família.
La Pedrera a l´Eixample modernista.
Casa Batlló a l´Eixample modernista.
Museu del Modernisme català a l´Eixample modernista.
Centre d’interpretació de la Casa del Guarda al Park Güell
Casa-museu Gaudí al Park Güell
Museu del Futbol Club Barcelona al Camp Nou
Museu-Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Poble Espanyol al Montjuïc de 1929
Museu Nacional de Catalunya; l´art a Catalunya.
Museu d´Arqueologia de Catalunya
Fundació Joan Miró
Museu Olímpic
Jardí Botànic
Museu Blau de ciències naturals

Per visitar qualsevol altre museu o exposició que no estigui en el llistat podeu fer-nos la
proposta a info@materiabcn.com
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4. TALLERS ESCOLARS
MATERIA bcn, empresa de serveis culturals, ofereix una sèrie de tallers familiars
pensats perquè pares, fills, tiets, nebots, avis, etc. gaudeixin tots junts de la
ciutat a través d´activitats culturals.
Dins de la nostra oferta d´activitats culturals diferencíem 3 tipus de tallers familiars:
1. Taller amb Història i Fotos
En col·laboració amb Joan Torrens, fotògraf professional, oferim una sèrie
d’itineraris familiars per Barcelona perquè els més petits de casa aprenguin a
fer fotos mentre també coneixen la història de diferents llocs de la ciutat. Els
tallers infantils de fotografia i història tenen una durada de 2 hores, al llarg de
les quals se’ls explica sobre la història del lloc amb un dossier que han d’anar
emplenant, alhora que aprenen a fer funcionar la càmera amb una sèrie
d’exercicis
didàctics.
Estan indicats per a nens d’entre 6 i 12 anys.

2. Taller amb Arqueonet
Arqueonet és una empresa de serveis culturals especialitzada en la divulgació de la
cultura i l'art de les grans civilitzacions de la història. Així, amb Arqueonet podreu
aprendre, de la mà d’arqueòlegs i altres especialistes, a fer un mosaïc com els de la
Barcino romana o a fer un vitrall medieval com els de Santa Maria del Mar.
El taller del mosaïc romà anirà precedit d´una ruta cultural per:
Barri Gòtic: Ruta cultural per buscar els vestigis d´època romana; la muralla, les portes,
l´aqüeducte, el Temple... per tal de saber cóm vivíen els ciutadans de Barcino, cóm era
la ciutat i cóm es va fundar.
El taller del vitrall medieval anirà precedit d´una ruta cultural per:
Barri del Born: Ruta cultural per buscar els vestigis d´època medieval; els noms dels
gremis, els carrers de pescadors i mariners, el gòtic de Santa Maria del Mar, els
mercadals, les places medievals... per tal de saber cóm vivíen els ciutadans de
Barchinona i cóm era aquesta ciutat.
Aquest taller té una durada d´unes 3 hores amb pausa per esmorzar. El material
el·laborat al taller es podrà emportar a casa com a record de l´activitat. L´edat
recomenada és d´entre 6 i 12 anys.
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3. Taller amb Trencadís
MATERIAbcn i Marta del Taller “Trencadís en Barcelona” us oferim un nou taller
familiar basat en la visita guiada al Park Güell i l´el·laboració d´una peça de trencadís
que us podreu emportar a casa com a record!!
Marta, Arqueòloga des de 1988 i restauradora arqueològica des de 2001, va posar en
marxa aquest taller de manualitats infantils al 2002. Ella mateixa ens presenta la seva
activitat; Des de el taller “Trencadis en Barcelona” seguim treballant, creant, preparant
i acompanyant a tots els que ens visiten per disfrutar d’aquesta interessant faceta de
l’art: el taller de mosaic modenista o Trencadís.
Aquesta activitat té una durada d´unes 3 hores amb pausa per esmorzar. El material
el·laborat us el podreu endur com a record de l´activitat. L´edat recomenada és de 612 anys.

5. CURSOS PER CRÈDITS DE SÌNTESI
1. TALLER CONÈIXER BARCELONA
Barcelona és la ciutat on vius, la que surt al teu carnet d’identitat, la que surt per la
tele i sents per la ràdio. Barcelona són els carrers que trepitges, els semàfors que
creues, l’escola on estudies o el parc on vas a jugar. Però, què en saps d´ella? Què saps
de Barcelona? Nosaltres t´ajudem a conèixer la teva pròpia ciutat. Fem una proposta
d’un taller totalment adaptable a un crèdit de síntesi amb l’objectiu de donar a
conèixer Barcelona en el seu vessant històric, artístic, arquitectònic, urbanístic, etc…
Dedicant cada sessió a un tema diferent.
Taller per educació secundària de 12 a 16 anys.
Conceptes basics: Barcelona, història, art, arquitectura, urbanisme, mobilitat,
transports, sostenibilitat.
Preu i calendari: Adaptable al pressupost i calendari de cada centre.
SESSIONS:
1. Presentació
Presentació personal del grup. Lliurament de material per poder realitzar el taller. Inici
de l’activitat amb eix cronològic amb paper mural.
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2. Fundem Barcino
Expliquem la història més antiga de la ciutat, concretament la seva fundació. Amb un
taller amb diferents materials dibuixarem el perímetre de Barcino i els seus diferents
espais tant dins com fora de les muralles per acabar establint relacions comercials i
econòmiques.
3. Alçem les muralles
Expliquem la història medieval de la ciutat, concretament el recinte emmurallat. Amb
un taller amb diferents materials alçarem les muralles del segle XIII i XIV al voltant del
Raval i del Casc Antic, muralles que limitaran el creixement de la ciutat fins al segle XIX.
4. Creixem amb el gòtic
Expliquem l’art que va fer créixer una de les grans seus de la Corona d’Aragó. L’art
gòtic a través de diferents exemples com l’església de Santa Maria del Mar o el
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Finalment, farem un vitrall amb diferents
papers.
5. Construïm l´Eixample
Expliquem el segle XIX barceloní a través de diferents esdeveniments. L’enderroc de les
muralles, la industrialització, la intervenció de l’enginyer Ildefons Cerdà i Sunyer i el Pla
de Reforma i Eixample d´Ildefons Cerdà. Finalment, analitzem una illa típica d´Eixample
amb pati interior recuperat.
6. Fem d’artistes
Parlem de l’art del segle XX i de grans artistes referents mundialment. Farem un repàs
per la biografia i obra de Pablo Picasso, Antoni Gaudí i Joan Miró i experimentarem
com ells ho van fer amb l’art.
7. Fem rutes turístiques
Parlarem dels transports a l’àrea metropolitana de Barcelona. Triarem un punt
d’origen i un destí i dissenyarem diferents rutes per arribar-hi fent servir diferents
mitjans de transport. Analitzarem la velocitat, la contaminació i el preu de cada
transport.
8. Busquem zones verdes
Parlarem de sostenibilitat a la ciutat. Revisarem antics parcs de la ciutat, el seu ús
original i el seu us actual i parlarem de nous conceptes de parc i de quines zones
verdes podem trobar a la ciutat per veure quins equipaments s’hi poden ubicar en
aquestes zones verdes.
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9. Què hi ha al barri?
Per últim farem una petita sortida pel barri amb un itinerari que dissenyaran els propis
participants del taller. Serà una sortida on tocarem tots els temes dels quals hem
parlat al taller; repassarem la història del barri, l’art que podem trobar a les façanes o a
les escultures publiques, veurem quines parades de metro o autobús podem trobar, si
hi han parcs i equipaments infantils, si hi ha carril bici, si hi han contenidors de
reciclatge, etc… resumint, un anàlisi del barri que trepitgen cada dia.
10. Concussions a sessió oberta
Entre tots parlarem de les conclusions a les que hem anat arribant al llarg del taller.
Proposem una sessió oberta on familiars i amics poguessin assistir per escoltar
l’exposició oral que faria el grup dels diferents materials que s’hagin fet al llarg del
taller; eix cronològic, murals, fotografies, etc…
L’OBJECTIU d’aquest taller és aprendre a treballar en grup, conèixer diferents aspectes
de la ciutat on vivim i adquirir coneixements pràctics per moure’ns per la ciutat.

2. TALLER PASSEJAR PER BARCELONA
Proposem un curs de 10 sessions; 8 passejades, una sessió introductòria i una de
conclusió.
La sessió introductòria constarà d’un Power point de presentació amb imatges i plànols
antics de la ciutat per presentar la història de Barcelona. Així mateix presentarem
l’objectiu del curs i les passejades i convidarem a la participació dels alumnes
mitjançant les càmeres de fotos i les anotacions.
La sessió de conclusió constarà d’un Power point amb les imatges recollides pels
assistents i les anotacions per tal de crear un espai de debat i diàleg intern on els
participants exposin les seves percepcions de la ciutat.
8 passejades;
Ciutat Vella districte
Desde la Barcino romana passejant per la necròpolis, els aqüeductes, les muralles, l
´urbanisme de carrers i el fòrum fins a la ciutat medieval del Born amb el gòtic de Santa
Maria del Mar, els gremis del c/ Argenteria o la noblesa del carrer Montcada. Una
passejada per conèixer la història més bàsica de la ciutat.
Sant Martí districte
Des del Poblenou històric, els Prats d’indianes, les primeres fàbriques tèxtils, la
metal·lúrgia, el cànem, les farineres i fins i tot La Vanguardia fins a les noves
tecnologies, la nova arquitectura, els nous plans metropolitans i el 22@, el malestar
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veïnal i les conseqüències dels canvis accelerats. Una passejada per conèixer el passat
industrial del Poblenou i el futur tecnològic.
Eixample districte
El segle XIX a Barcelona, l’enderroc de les muralles obriren noves oportunitats de
creixement i urbanisme per una ciutat massa petita. Els inicis de l´Eixample foren
difícils i es centraren al voltant del Passeig de Gràcia amb la inversió privada de bona
part de la burgesia barcelonina. Una passejada per l´anomenat Quadrat d´Or que ens
aproparà als plans d´Ildefons Cerdà, al modernisme i als inicis d’un nou model
urbanístic.
Gràcia districte
Dins del districte de Gràcia trobem el barri de la Salut amb un clar protagonista: el Park
Güell, el fracàs d´una urbanització creada i dissenyada per un industrial i materialitzada
per un artista. La relació entre Eusebi Güell i Antoni Gaudí es plasma i fracassa al Park
Güell però actualment s’ha convertit en un èxit turístic. Una passejada per un dels
monuments més fotografiats de la ciutat on entendrem què havia de ser el Park Güell.
Sants-Montjuïc districte
La muntanya de Montjuïc i la seva relació amb Barcelona ha estat difícil al llarg del
temps. Desde la seva descoberta al 1929 fins al seu protagonisme al 1992. Entre l
´Exposició Universal i els Jocs Olímpics la muntanya patirà una sèrie de canvis que
transformaran la seva relació amb la ciutat. Una passejada per diferents espais de
Montjuïc on descobrirem cóm es va anar urbanitzant a cops d’esdeveniments i cóm
actualment té un gran protagonisme dins l’àmbit internacional.
Les Corts districte
Un petit tresor s’amaga a Les Corts, un monestir amb un estil impecable. El Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes ens descobrirà una altre Barcelona medieval, un
estil gòtic català perfecte amb petites pinzellades artístiques de gran valor. La seva
relació amb Sarrià i amb Barcelona ha estat estreta, vinculada al feudalisme i al món de
la cort. Una passejada per un espai medieval on el silenci i la tranquil·litat són un petit
oasis dins de la transitada Barcelona.
Sant Andreu districte
La convivència entre la vida de barri i les transformacions urbanístiques són latents en
aquest espai de la ciutat. Des d’un antic espai fabril reaprofitat passant per avingudes
com la Meridiana o per carrers comercials com el del Clot fins a unes obres
megalítiques que portaran l’alta velocitat a Barcelona. Una passejada pel barri del Clot i
les obres de la Sagrera per veure la convivència entre present, passat i futur.
Horta-Guinardó districte
Per acabar el curs ben alt proposem fer una passejada per un parc de la ciutat, el parc
del Guinardó. Parlarem de les zones verdes dins de la ciutat però també tindrem una
vista privilegiada de Barcelona, una sèrie de panoràmiques que ens donaran una
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explicació global del creixement de la ciutat. Una passejada de muntanya per escapar
de l’asfalt i sobrevolar la ciutat amb una perspectiva sobre l’espai i el temps.
Aprofitarem la visita per veure les renovades bateries antiaèries i parlar de la Guerra
Civil.
3. TALLER I TÚ QUÈ M’EXPLIQUES?
Aquest taller és un taller bàsic per entendre la història social, urbana i econòmica i
cultural de Barcelona i establir una comparativa amb els territoris d’origen dels veïns
nou vinguts. En cadascuna de les sessions es donarà una pinzellada cultural i s’establirà
un espai de diàleg on tots descobrirem elements característiques de diferents llocs del
món.
Les deu sessions que hem pensat per fer aquest taller són:
1. Presentació
Farem la introducció del taller, ens presentarem personalment entre tots i explicarem
què farem al llarg del taller. Convidarem des del primer moment al públic a participar
activament durant el curs aportant coneixements o materials que puguin enriquir els
nostres coneixements. Durant la presentació serà important establir d´on venim tots,
quin és el nostre país d’origen i cóm hem arribat a Barcelona.
2. Història de Barcelona / Altres ciutats.
Establirem un eix cronològic entre tots on compararem l’evolució històrica dels
diferents països representats en el taller. A través de l´el·laboració d’aquest eix
cronològic anirem donant pinzellades històriques de cada país. Cada participant
individualment o en petits grups anirà desenvolupant els diferents eixos cronològics
que penjarem a les parets de l’aula per establir la comparació.
3. Evolució urbana de Barcelona / Altres ciutats.
Cóm ha crescut la teva ciutat i cóm ha crescut Barcelona. Farem servir imatges i plànols
sobre l’evolució urbanística de Barcelona i a través del Google maps anirem comparant
l’evolució urbanística de la ciutat amb la d’altres ciutats representades al taller.
4. Geografia i clima català / Altres ciutats.
Muntanyes, platges, fred, calor, estiu a l´hivern? Hivern a l’estiu? Parlarem de la
geografia de Catalunya i de les geografies d’altres països per veure cóm la geografia
pot ser també un factor determinant en l´urbanisme de cada ciutat. A més de la
geografia parlarem també del clima, de les temperatures mitjanes de cada país, de les
estacions en relació al calendari anual, de les precipitacions o altres factors
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meteorològics. Amb totes les dades climàtiques omplirem unes fitxes per establir
relacions entre diferents països.
5. Art i monuments de Barcelona / Altres ciutats.
Què t’ha cridat l’atenció de Barcelona i què t’agrada més del teu país. Farem servir
imatges de monuments d’arreu del món fixant-nos més en els de Barcelona i en els
dels països representats per veure que l’art no entén de fronteres i el podem trobar a
tot arreu. Amb imatges farem també un repàs de l’art català; romànic- gòtic –
renaixement – modernisme -. Esmentant les principals característiques de cadascú.
6. Les tradicions i festes de Barcelona / Altres ciutats.
Quines festes són tradicionals al teu país, i al meu?. Farem un calendari de festivitats
per veure quins són els motius pels quals cada país decideix fer una festa nacional.
També parlarem de les tradicions que hi ha als diferents països, d´on surten, per què
es fan, si les coneixen si les desconeixen, si els hi agrada, si les entenen...Ajudant
sempre a la comprensió de totes les tradicions i festes.
7. Gastronomia catalana / Altres ciutats.
I tú què menges? Ens aproparem a la taula de cada llar per veure quins són alguns dels
plats tradicionals de cada casa. Demanarem que cada participant ens porti aquest dia
un plat tradicional – un tastet – per tal d’intercanviar sabors, receptes, maneres de
cuinar i ingredients. Parlarem dels aliments “estrella” de cada país i de la seva evolució
fins arribar a la cuina.
8. Arquitectura i equipaments de Barcelona / Altres ciutats.
Cóm són els carrers, les façanes, els edificis, què hi ha als edificis... Parlarem de cóm
s’edifica a cada país, d’arquitectes reconeguts, de formes de construir i de cóm fa
servir cada ciutat aquests edificis. Quins equipaments hi ha al barri, quins fem servir,
quins desconeixem fent la comparació amb els serveis i equipaments que podem
trobar a les ciutats d’origen. Per aquest taller també es pot fer servir el Google maps
per trobar carrers o edificis dels països d’origen i de Barcelona.
9. L’oci a Catalunya / Altres ciutats.
Per acabar les sessions parlarem del temps lliure, què fas en el teu temps lliure?
Parlarem a nivell comparatiu entre països de la televisió, la música, el cinema, el
teatre, les excursions...tot el que se´ns acudeixi per passar el temps lliure sol, amb
amics o en família. Farem una llista del “top ten” de les activitats d’oci que fa cadascú i
veurem cóm a tots ens agrada passar-ho bé.
10. Conclusions en una sessió oberta.
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Aquesta última sessió serà de conclusió però ens agradaria que fos una sessió oberta a
més gent per tal que els participants expliquessin de forma global el que han aprés
d’altres llocs del món i poguessin mostrar els materials que haurem realitzat al llarg del
taller. D’aquesta manera durant tot el curs hauran tingut una motivació extra que serà
exposar a altres persones tot el que han anat aprenent i fent amb els companys. Es
faria un repàs sobre la història, l´urbanisme, la geografia, el clima, la gastronomia,
l’arquitectura, l’art, els equipaments i l’oci de Catalunya i dels països d’origen,
presentant el taller públicament com un punt de trobada entre diferents experiències.

6. COMPLEMENTS
•

PREPARACIÓ A L’AULA/ CONCLUSIONS: Aquesta es una modalitat pensada per
a poder ser realitzada amb tots els cicles i per a totes les nostres activitats. Es
un projecte concebut per a poder ser realitzar a l’aula, format per diversos
materials entre els quals cal destacar una presentació en format PowerPoint,
imatges, textos.. Per estimular els alumnes abans de realitzar l’activitat o per
utilitzar en forma de conclusions desprès de realitzar un itinerari, visita a
museu etc..

•

MATERIALS DIDÀCTICS PER A PROFESSORS: Modalitat pensada per què el
professor amb un conjunt d’eines entre les que destaquen mapes, imatges
històriques,fotografies, textos, bibliografia, web grafia etc.. pugui treure el
màxim profit a l’activitat realitzada amb MATERIA bcn.

•

MATERIALS DIDÀCTICA PER ALUMNES : És una eina opcional que MATERIA bcn
posa a la vostra disposició , per a que els alumnes puguin treure el màxim
rendiment de les nostres activitats està formada per un mapa, imatges i textos.

•

ASSESORAMENT PERMANENT AL PROFESORAT : L’equip de programes
educatius de MATERIA bcn, es posa a disposició del professorat, al llarg del curs
acadèmic. Qualsevol dubte o consulta que tingueu en relació a les nostres
activitats, materials, o desenvolupament de les activitats us podeu adreçar a
MATERIA bcn.
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7. TAULA RESUM SERVEIS-TARIFES

ACTIVITAT D´ENTRE 2-3 HORES
Preu per alumne

4 euros

Grup classe de 30
alumnes màxim
Sessió preparació aula

40 euros

Sessió conclusió aula

40 euros

Descompte per
preparació i conclusions

60 euros (2 sessions)

Material pel professor

30 euros

Preu únic per tot el grup
Material pels alumnes

15 euros

Preu únic per tot el grup

9. CONTACTE I RESERVES
A partir de setembre podeu fer-nos la reserva de qualsevol de les nostres
activitats per qualsevol dia del curs escolar 2011/2012. El servei educatiu de
MATERIA bcn resta a la vostra disposició per consultes, reserves o propostes de
les nostres activitats.
Podeu contactar amb nosaltres:
Via mail:

info@materiabcn.com

Via telèfon:

Maria: 629.81.33.22
Maite: 699.51.91.86

O bé podeu consultar la nostra pàgina web;
www.materiabcn.com

SERVEIS CULTURALS PER ESCOLES

MATERIA BCN

