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1."Apadrinem el nostre patrimoni" a la Masia d'en 
Cabanyes 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
Aquest programa, impulsat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, vol propiciar que els centres educatius apadrinin un element del 
patrimoni monumental, cultural immaterial o natural del territori. L'apadrinament 
implica que el centre inclogui en el seu projecte educatiu el coneixement i l'estudi 
d'un element patrimonial com a centre d'interès per a un o tots els nivells 
educatius, creant pedagogia al voltant de la història d'aquest. Un programa que 
compta amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics i en el que la Masia 
d'en Cabanyes- CIRMAC es posa a disposició. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Aquest programa, impulsat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, vol propiciar que els centres educatius apadrinin un element del 
patrimoni monumental, cultural immaterial o natural del territori. L'apadrinament 
implica que el centre inclogui en el seu projecte educatiu el coneixement i l'estudi 
d'un element patrimonial com a centre d'interès per a un o tots els nivells 
educatius, creant pedagogia al voltant de la història d'aquest. Un programa que 
compta amb el suport del Centre de Recursos Pedagògics i en el que la Masia 
d'en Cabanyes- CIRMAC es posa a disposició. 
  
    
Cursos als que s'adreça: Infantil. Primària. ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: a convenir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 1 hores 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Consell Comarcal del Garraf 
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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2. 17-21: el codi Barroc 
 

Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Els símbols i els atributs com a elements d'identificació de personatges i històries 
han estat una constant en la Història de l'Art, esdevenint el codi de comunicació 
amb l'espectador. Amb aquesta activitat coneixerem algunes de les obres d'art 
de la Sala Prado, amb autors com El Greco, Murillo o Rubens, i buscarem 
identificar les històries i personatges representats a través del seu codi simbòlic. 
Posteriorment, amb la participació directa dels alumnes i la seva posada en 
escena, reflexionarem sobre el paper del símbol i l'atribut en l'actualitat 
(marques, tatuatges, "selfies"...). 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer l'art del Barroc i les seves característiques. Descobrir l'obra d'artistes 
com El Greco, Rubens o Murillo. Entrar en contacte amb la iconografia i els seus 
significats. Aproximar-se al significat del símbol des de la pròpia experiència. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i descriure una obra d'art. Observar l'ús i la funció dels 
símbols en la història de l'art i el seu paper encara present en la nostra societat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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3. A través de l'ull d'Horus 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita dinamitzada a la col·lecció egípcia del museu, on es troba la mòmia Nesi, 
amb la qual els alumnes entraran en contacte amb la cultura funerària de l'Antic 
Egipte. Descobrirem les característiques de la pintura i la funció dels diferents 
objectes i amulets trobats en les tombes i piràmides, i aprendrem noms i 
llegendes de les divinitats més importants del panteó egipci. Finalment, 
realitzarem una part pràctica on de manera participativa i per equips, recrearem 
el procés de la momificació amb el suport de diferents reproduccions. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Descobrir l'art i les creences de l'Antic Egipte. Conèixer la figura d'Eduard Toda i 
la col·lecció que va donar a Víctor Balaguer. Apropar-se a la mitologia egípcia i 
aprendre els noms i llegendes d'alguns déus. Aprendre de manera pràctica el 
procés de momificació i el seu significat. 
  
Referits a procediments:  
  
Fomentar la participació i el treball en equip. Potenciar l'observació, l'anàlisi i la 
descripció de les peces de la col·lecció. Aprendre a observar, analitzar i descriure 
obres d'art. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: 3r, 4t, 5è, 6è primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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4. Amb altres ulls. Laboratori d'experiències 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita a la sala d'exposicions d'Art Contemporani a través de l'experiència i el joc. 
Farem un treball d'investigació de les característiques i elements de la sala: 
agafarem mostres, recollirem dades i observarem amb detall. Posteriorment 
buscarem la manera de guardar i ordenar les dades que hem extret per tal de 
generar un arxiu d'experiències a La Sala. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer perspectives, tendències i processos en l'art contemporani que ens 
aportin reflexions i anàlisis de la realitat.- 
- Interès per generar interpretacions pròpies, compartir i respectar les dels 
altres. 
  
Referits a procediments:  
  
- Aprendre a través de l'observació i l'experimentació. 
- Desenvolupar les eines d'expressió oral, escrita i plàstica. 
- Relacionar-nos amb espais expositius des d'una aproximació activa. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Facilitar el gaudi de l'aprenentatge. 
- Fomentar el treball individual i de grup. 
- Estimular la curiositat i l'interès. 
- Respectar les normes de conducta als museus. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: visita - taller 
  
Metodologia: - Observació de la sala d'exposicions  
- Diàleg amb l'educador que condueix l'activitat 
- Experimentar i conèixer una sala d'exposicions amb altres ulls. 
  
Cursos als que s'adreça: Primària 
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Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup o classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a desembre de 2017 i de març a juny de 
2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Regidoria de Cultura - Centre d'Art Contemporani LA SALA 
  
Nom i cognoms: -Sandra Ibars 
  
Telèfon: 93 8140000 Ext. 3148 
  
Correu electrònic: sibars@vilanova.cat 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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5. Barques, barquetes i vaixells 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita- taller al Museu del Mar, l'espai Víctor Rojas i el Museu de Curiositats 
Marineres Roig Toqués centrada en els models navals exposats i en el bot de 
salvament Víctor Rojas. Els alumnes podran conèixer les parts bàsiques d'una 
embarcació i diferents tipologies de barques i vaixells segons l'ús que tenien. 
L'activitat finalitzarà amb un taller plàstic on els infants podran crear un petit 
vaixell amb material de rebuig. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer les parts d'un vaixell  
- Descobrir els diferents tipus d'embarcacions de pesca i vaixells de diferents 
parts del món 
- Entendre el principi de flotabilitat dels vaixells 
  
Referits a procediments:  
  
- extreure conclusions a partir de les informacions donades 
- observar diferents tipus d’embarcacions i les seves característiques particulars 
- realitzar proves de flotabilitat amb diferents materials 
- experimentar amb materials de rebuig per crear un petit vaixell 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- respectar les normes de conducta als museus 
- formular preguntes 
-participar activament en la recerca d'informació al museu 
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita-taller 
  
 
Metodologia: - activitat de motivació  
- observació de peces del museu 
- manipulació de material didàctic 
- experimentació amb la flotabilitat de diferents objectes 
- diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
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Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe i petits grups durant part de 
l'activitat 
  
Cursos als que s'adreça: Primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Dins l'horari d'obertura de l'Espai Far 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 93 814 00 00 ext 315 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
Lloc: Espai Far 
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6. Biblioteca - Descobreix la biblioteca (Armand Cardona) 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
a) Part teòrica: què és una biblioteca i com funciona el catàleg. Identificació i 
localització dels documents. 
b) Part pràctica: cerques de documents amb el catàleg de la biblioteca i accés a 
les prestatgeries. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer la biblioteca com a recurs permanent d\'informació i lectura al 
servei dels alumnes i professors. 
  
Referits a procediments:  
  
a) Part teòrica: què és una biblioteca i com funciona el catàleg. Identificació i 
localització dels documents. 
b) Part pràctica: cerques de documents amb el catàleg de la biblioteca i accés a 
les prestatgeries. 
    
Cursos als que s'adreça: 1r i 2n ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuita 
  
Dies i hores de l'activitat: D\'octubre a maig. 
Horaris a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 18 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Biblioteca Armand Cardona - Xarxa de Biblioteques Municipals - Regidoria de 
Cultura 
Nom i cognoms: Francesc Moreno Espejo 
Telèfon: 938159121 
Correu electrònic: morenoef@diba.cat 
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Requisits pel centre:  
  
La durada de l\'activitat és d\'1 hora a la Biblioteca.  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Aquesta activitat està pensada per acollir els cursos fraccionats en dos 
grup d\'aproximadament 15 alumnes. 
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7. Biblioteca - Descobreix la biblioteca (Joan Oliva) 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
 
Descripció:  
  
a) Part teòrica: què és una biblioteca i com funciona el catàleg. Identificació i 
localització dels documents. 
b) Part pràctica: cerques de documents amb el catàleg de la biblioteca i accés a 
les prestatgeries. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Donar a conèixer la biblioteca com a recurs permanent d\'informació i lectura al 
servei dels alumnes i professors. 
  
Referits a procediments:  
  
a) Part teòrica: què és una biblioteca i com funciona el catàleg. Identificació i 
localització dels documents. 
b) Part pràctica: cerques de documents amb el catàleg de la biblioteca i accés a 
les prestatgeries. 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-1r 
  
ESO-2n 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D\'octubre a maig. 
Horaris a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 18 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
 Cristina Torremorell Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà. Tel: 93 893 20 39 
torremorellvc@diba. 
  
Nom i cognoms: Cristina Torremorell i Viyuela 
  
Telèfon: 938932039 
  
Correu electrònic: torremorellvc@diba.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
La durada de l\'activitat és d\'1 hora a la Biblioteca. 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Aquesta activitat està pensada per acollir els cursos fraccionats en dos 
grup d\'aproximadament 15 alumnes. 
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8. Biblioteca - Les Fonts d'informació i la realització dels 
treballs (Joan Oliva) 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
a) Part teòrica 
Presentació de les principals fonts d'informació a l'hora de plantejar un treball de 
recerca, com accedir-hi i com gestionar la informació. Els continguts són els 
següents: 
 
• Tipologia de fonts d'informació: per contingut (de coneixements, obres de 
referència, bases de dades,...), en paper o electròniques, primàries o 
secundàries, etc. 
 
• Presentació del portal del Servei de Referència Virtual de la XBM de la Diputació 
de Barcelona. 
 
• Citació de les fonts d'informació consultades. 
 
b) Part pràctica 
Els alumnes, per parelles, hauran de resoldre una necessitat informativa en 
relació en un cas pràctic que se'ls proposarà a partir de l'ús de les diferents fonts 
d'informació existents a la Biblioteca (tant en format paper com electròniques). 
Prèviament se'ls explicarà l'activitat i se'ls lliurarà un dossier amb el cas pràctic 
que han de resoldre i els recursos que els ajudaran en la cerca. La resolució 
d'aquesta activitat implicarà que els alumnes treballin i coneguin a fons el 
catàleg col·lectiu i les obres de referència. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
• Conèixer i identificar diferents tipus de fonts d'informació segons les dades que 
proporcionen, les seves característiques i utilitats pràctiques per a elaborar 
correctament els treballs de recerca: obres de referència, bases de dades, etc.  
 
• Proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per localitzar, tractar i 
fer ús de la informació de forma eficaç a l'hora de desenvolupar treballs escolars 
(crèdit de síntesi, treball de recerca,...)  
 
• Conèixer les fonts d'informació electròniques i les eines de recerca de la 
biblioteca  
 
• Aprendre a citar els documents de la bibliografia dels treballs 
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Referits a procediments:  
  
a) Part teòrica 
Presentació de les principals fonts d'informació a l'hora de plantejar un treball de 
recerca, com accedir-hi i com gestionar la informació. Els continguts són els 
següents: 
 
• Tipologia de fonts d'informació: per contingut (de coneixements, obres de 
referència, bases de dades,...), en paper o electròniques, primàries o 
secundàries, etc. 
 
• Presentació del portal del Servei de Referència Virtual de la XBM de la Diputació 
de Barcelona. 
 
• Citació de les fonts d'informació consultades. 
 
b) Part pràctica 
Els alumnes, per parelles, hauran de resoldre una necessitat informativa en 
relació en un cas pràctic que se'ls proposarà a partir de l'ús de les diferents fonts 
d'informació existents a la Biblioteca (tant en format paper com electròniques). 
Prèviament se'ls explicarà l'activitat i se'ls lliurarà un dossier amb el cas pràctic 
que han de resoldre i els recursos que els ajudaran en la cerca. La resolució 
d'aquesta activitat implicarà que els alumnes treballin i coneguin a fons el 
catàleg col·lectiu i les obres de referència. 
  
 Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-4t 
  
Batxillerat-1r 
  
Batxillerat-2n 
  
Escola d'art 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D\'octubre a maig. 
Horaris a convenir. 
 
L\'horari ideal és els dimarts de 10 a 12 h què és quan la biblioteca està tancada. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
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Nombre màxim d'alumnes: 35 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
  
Biblioteca Joan Oliva i Milà - Xarxa de Biblioteques Municipals - Regidoria de 
Cultura 
  
Nom i cognoms: Cristina Torremorell i Viyuela 
  
Telèfon: 938932039 
  
Correu electrònic: torremorellvc@diba.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Els cursos han de fer l\'activitat dividits en dos grups en un mateix horari. Per 
aquest motiu és requereix la presència, a poder ser, de dos professors. La 
durada total de l\'activitat és de 2 hores a la Biblioteca. 
  
  
Requisits per l'alumne:  
  
Recomanable que els alumnes que tinguin el carnet de la biblioteca el portin. 
  
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
És aconsellable que els grups que assisteixin a aquesta sessió hagin fet 
amb anterioritat la sessió \"Descobreix la Biblioteca\" per tal de 
conèixer el funcionament del catàleg. 
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9. Biblioteca - Les Fonts d\'informació i la realització 
dels treballs (Armand Cardona) 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
a) Part teòrica 
Presentació de les principals fonts d'informació a l'hora de plantejar un treball de 
recerca, com accedir-hi i com gestionar la informació. Els continguts són els 
següents: 
 
• Tipologia de fonts d'informació: per contingut (de coneixements, obres de 
referència, bases de dades,...), en paper o electròniques, primàries o 
secundàries, etc. 
 
• Presentació del portal del Servei de Referència Virtual de la XBM de la Diputació 
de Barcelona. 
 
• Citació de les fonts d'informació consultades. 
 
b) Part pràctica 
Els alumnes, per parelles, hauran de resoldre una necessitat informativa en 
relació en un cas pràctic que se'ls proposarà a partir de l'ús de les diferents fonts 
d'informació existents a la Biblioteca (tant en format paper com electròniques). 
Prèviament se'ls explicarà l'activitat i se'ls lliurarà un dossier amb el cas pràctic 
que han de resoldre i els recursos que els ajudaran en la cerca. La resolució 
d'aquesta activitat implicarà que els alumnes treballin i coneguin a fons el 
catàleg col·lectiu i les obres de referència. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
• Conèixer i identificar diferents tipus de fonts d'informació segons les dades que 
proporcionen, les seves característiques i utilitats pràctiques per a elaborar 
correctament els treballs de recerca: obres de referència, bases de dades, etc.  
 
• Proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per localitzar, tractar i 
fer ús de la informació de forma eficaç a l'hora de desenvolupar treballs escolars 
(crèdit de síntesi, treball de recerca,...)  
 
• Conèixer les fonts d'informació electròniques i les eines de recerca de la 
biblioteca  
 
• Aprendre a citar els documents de la bibliografia dels treballs 
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Referits a procediments:  
  
a) Part teòrica 
Presentació de les principals fonts d'informació a l'hora de plantejar un treball de 
recerca, com accedir-hi i com gestionar la informació. Els continguts són els 
següents: 
 
• Tipologia de fonts d'informació: per contingut (de coneixements, obres de 
referència, bases de dades,...), en paper o electròniques, primàries o 
secundàries, etc. 
 
• Presentació del portal del Servei de Referència Virtual de la XBM de la Diputació 
de Barcelona. 
 
• Citació de les fonts d'informació consultades. 
 
b) Part pràctica 
Els alumnes, per parelles, hauran de resoldre una necessitat informativa en 
relació en un cas pràctic que se'ls proposarà a partir de l'ús de les diferents fonts 
d'informació existents a la Biblioteca (tant en format paper com electròniques). 
Prèviament se'ls explicarà l'activitat i se'ls lliurarà un dossier amb el cas pràctic 
que han de resoldre i els recursos que els ajudaran en la cerca. La resolució 
d'aquesta activitat implicarà que els alumnes treballin i coneguin a fons el 
catàleg col·lectiu i les obres de referència. 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
ESO-4t 
  
Batxillerat-1r 
  
Batxillerat-2n 
  
Escola d'art 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: D'octubre a maig. 
Horaris a convenir. 
 
L'horari ideal és de 8 a 10 què és quan la biblioteca està tancada. 
  
  
Nombre de sessions: 1 
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Durada de les sessions: 120 minuts 
  
  
Nombre màxim d'alumnes: 35 
  
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Biblioteca Armand Cardona Torrandell - Xarxa de Biblioteques Municipals - 
Regidoria de Cultura 
  
Nom i cognoms: Francesc Moreno Espejo 
  
Telèfon: 938159121 
  
Correu electrònic: morenoef@diba.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
Els cursos han de fer l'activitat dividits en dos grups en un mateix horari. Per 
aquest motiu és requereix la presència, a poder ser, de dos professors. La 
durada total de l'activitat és de 2 hores a la Biblioteca. 
  
Requisits per l'alumne:  
  
Recomanable que els alumnes que tinguin el carnet de la biblioteca el portin. 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
És aconsellable que els grups que assisteixin a aquesta sessió hagin fet 
amb anterioritat la sessió "Descobreix la Biblioteca" per tal de conèixer 
el funcionament del catàleg. 
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10. Conte va! Va de contes! 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita guiada a l'exposició Conte va! Va de contes! en la que els alumnes podran 
descobrir i gaudir de les obres de diferents il·lustradors infantils. Posteriorment 
es realitzarà un taller plàstic vinculat al món de la il·lustració. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Apropar la il·lustració infantil als nens i nenes.  
- Identificar il·lustracions infantils i comparar tècniques.  
- Fomentar la creativitat i desenvolupar l'esperit artístic entre els infants.  
- Identificar les diferents tècniques artístiques 
  
Referits a procediments:  
  
-Aprendre algunes de les tècniques i procediments emprats per a realitzar les 
il·lustracions.  
-Dissenyar, el·laborar les seves pròpies il·lustracions.  
- Experimentar amb les tècniques emprades pels professionals de la il·lustració. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Gaudir de l'observació i fomentant l'esperit crític.  
- Estimular la curiositat i l'interès. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Visita comentada a l'exposició Conte va! Va de contes i 
posterior taller plàstic de creació d'un conte. 
  
Metodologia: - observació de les obres exposades 
- diàleg amb l'educador que condueix l'activitat 
  
 Cursos als que s'adreça: Primària. Educació Especial 
  
Inscripcions 
 
Preu: 30 euros per grup o classe. 
  
Forma de pagament:  
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En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Del 14 de maig al 15 de juny. De dilluns a 
divendres, horari a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura - Centre d'Art Contemporani LA SALA 
  
Nom i cognoms: -Sandra Ibars 
  
Telèfon: 93 8140000 Ext. 3148 
  
Correu electrònic: sibars@vilanova.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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11. De la Geltrú medieval al retaule 
 
Àmbit:  
  
Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita teatralitzada i guiada que endinsarà l'alumnat en el coneixement i 
descobriment dels voltants i l'interior d'una església. La història que envolta la 
parròquia de Santa Maria de la Geltrú.  
La visita consta d'un passeig per l'exterior de l'església per submergir-nos en el 
temps medieval d'aquesta i en un tomb per l'interior, tot descobrint els detalls 
més interessants de les seves capelles  
i, sobretot, la contemplació del seu extraordinari retaule barroc. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer el patrimoni i la història d'un barri de la ciutat. 
Posar en valor la funció i el funcionament humà d'una església. 
  
Referits a procediments:  
  
Descobrir l'art dels retaules barrocs.  
Potenciar l'observació com a fonament creatiu. 
Desenvolupar l'atenció sobre els detalls més significatius. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Apreciar l'art sacre.  
Descobrir la importància de les creences que ajuden els demés. 
Desenvolupar la convivència per escoltar i ser escoltat. 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Visita teatralitzada i guiada. 
  
Metodologia: Passeig pels voltants de l'església i visita interior amb 
predominança de tasques de descobriment guiat i la vivència d'experiències. 
  
Suport per preparar l'activitat: A criteri del professorat. 
L'activitat és ajustable a continguts de tutoria: cohesió de grup, valors de 
convivència, creixement personal o emocional... 
L'activitat és adequada per projectes de coneixement de l'entorn urbà, el 
despertar del gust artístic... 
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Forma de treball durant l'activitat: El passeig pels voltants i la visita a 
l'interior de l'església amb especial atenció a l'obra històric-artística catalogada 
del retaule, serà ambientada. 
El/la guia proposarà formes jugades per fer participativa l'activitat de caire 
humanístic.  
Per finalitzar, es realitzarà una tasca de recordatori i reforç de l'experiència 
viscuda. 
  
Cursos als que s'adreça: Primària. 1r ESO. Educació Especial 
  
Inscripcions 
  
Preu: 3€ per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
Transferència bancària i/o efectiu. 
  
Dies i hores de l'activitat: Calendari i horari escolar 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 35 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
AMICRET. Associació d'Amics del Retaule de Santa Maria de La Geltrú. 
  
Nom i cognoms: Sònia Dallà Raya 
  
Telèfon: 636094841 
  
Correu electrònic: visitaguiadageltru@gmail.com  
  
Lloc: Parròquia de Santa Maria de La Geltrú i voltants 
  
  
Observacions:  
  
Coneixement de La Geltrú i el seu patrimoni 
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12. De peix, a la mar en neix! 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita taller al Museu Roig Toqués centrada en la col·lecció de peixos a on 
descobrirem també la història d'un peix molt especial, la Carpa Juanita, una 
petita carpa que bevia en porró i menjava d'una cullereta! La col•lecció presenta 
un gran nombre de peixos de diferents llocs del món. Podrem doncs veure quines 
són les seves particularitats així com descobrir les espècies de la nostra costa. 
L'activitat finalitzarà amb un taller plàstic on els alumnes podran crear el seu 
propi peix imaginari. 
  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer característiques curioses de diverses espècies de peixos del món.  
- Descobrir el fenomen de la vilanovina Carpa Juanita, ensinistrada per beure en 
porró i menjar en cullereta 
- Reconèixer i identificar les parts bàsiques d'un peix 
  
Referits a procediments:  
  
-comparar diferents espècies de peixos i establir similituds i diferències 
- localitzar en un mapa mundi els oceans i mars on viuen diferents espècies de 
peixos 
- dissenyar un peix amb material de rebuig 
- observar els peixos del Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
- saber respectar les normes de conducta a l'hora de visitar un museu 
- aprendre a treballar en equip 
- formular preguntes i establir hipòtesis 
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- participar activament en la recerca d'informació al museu 
  
  
Procediments 
  
  
Tipus d'activitat: Visita-taller 
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Metodologia: Activitat de motivació 
Manipulació de material didàctic 
Manipulació de material de rebuig per a crear un peix 
Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat i amb els companys 
  
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup classe i petits grups en alguns 
moments de l'activitat 
  
Cursos als que s'adreça: Primària 
  
Inscripcions 
 
Preu: 30 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
 
Dies i hores de l'activitat: Dins l'horari d'obertura de l'Espai Far. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
Lloc: Espai Far 
  
  
  
. 
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13. El curiós museu d'en Roig Toqués i la Carpa Juanita 
   
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita dinamitzada al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués per conèixer la 
història d'un autèntic col•leccionista: Francesc Roig Toqués. Descobrirem les 
curiositats que amaga el museu: sorres d'arreu del món, vaixells en miniatura, 
aparells nàutics, l'esquelet d'una balena, mascarons de vaixells, peixos d'arreu 
del món,...així com la història de la Carpa Juanita, l'única carpa al món que bevia 
en porró i menjava en cullereta. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- conèixer la història de la Carpa Juanita i el Museu de Curiositats Marineres 
- comparar objectes de la mateixa tipologia (models navals, peixos, etc) 
- observar diferents objectes curiosos vinculats al mar 
  
Referits a procediments:  
  
- observar peces de la col·lecció del Museu de Curiositats Marineres  
- debatre sobre el fenòmen del col·leccionisme 
- formular hipòtesi sobre l'origen i ús d'alguns dels objectes exposats 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- respectar les normes de conducta als museus 
- formular preguntes 
-participar activament en la recerca d'informació al museu 
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: - observació de peces del museu 
- diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe i petits grups durant part de 
l'activitat 
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Cursos als que s'adreça: Primària. ESO. Batxillerat. Educació Especial. 
Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Dins l'horari d'obertura de l'Espai Far 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
  
Lloc: Espai Far 
  
  
Observacions:  
  
S'adaptaran els continguts als diferents cicles educatius. 
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14. El Museu del Mar: descobrim la Vilanova marinera 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita dinamitzada al Museu del Mar i a l'espai Víctor Rojas per conèixer la 
història d'un barri que ha estat motor del creixement de la ciutat. Coneixerem la 
història dels indians vilanovins que van marxar a fer fortuna a Amèrica i 
descobrirem la vida dels pescadors i de les seves famílies. S'adaptaran els 
continguts als diferents cicles educatius. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer la història marinera de la ciutat 
- Descobrir elements del patrimoni mariner vilanoví com el bot de salvament 
Víctor Rojas 
- ser conscients de la transformació urbana del barri de mar 
- Valorar la memòria oral com a document històric 
  
Referits a procediments:  
  
- observar peces de la col•lecció del Museu del Mar  
- formular hipòtesi sobre l'origen i ús d'alguns dels objectes exposats 
-comparar imatges del barri de mar a l'antiguitat i a l'actualitat 
- escoltar les entrevistes de l'àmbit "un objecte, una història" 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- respectar les normes de conducta als museus 
- formular preguntes 
-participar activament en la recerca d'informació al museu 
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: - observació de peces del museu 
- diàleg amb l'educador que condueix l'activitat 
-manipulació de material didàctic 
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe i petits grups durant part de 
l'activitat 
  
Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària. ESO. Batxillerat. Cicles 
Formatius 
 
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Dins l'horari d'obertura de l'Espai Far. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 150 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
 
Lloc: Espai Far 
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15. El tren pixel·lat 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Una manera original d'aprendre els diferents tipus de trens i les seves principals 
característiques. Abans de la realització del taller els nens i nenes faran un breu 
recorregut pel Museu. Seguidament crearan diferents tipus de trens, a partir de 
grans peces geomètriques de colors i formes diverses, que podran enganxar a la 
paret com si fos un gran collage de píxels. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Apropar-se al tren i la seva història a través de formes i colors 
  
Referits a procediments:  
  
Una manera original d'aprendre els diferents tipus de trens i les seves principals 
característiques. Abans de la realització del taller els nens i nenes faran un breu 
recorregut pel Museu. Seguidament crearan diferents tipus de trens, a partir de 
grans peces geomètriques de colors i formes diverses, que podran enganxar a la 
paret com si fos un gran collage de píxels. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
1. Fomentar l'observació dels alumnes en relació a les parts de les locomotores i 
les seves tipologies (vapor, elèctriques i dièsel). 
2. Adquirir senzills coneixements tècnics sobre el funcionament del ferrocarril. 
3. Fomentar la participació dels alumnes al taller en el marc del grup classe 
(treball en equip) per a decidir i realitzar un tren de manera unitària. 
4. Difondre la història i evolució del ferrocarril. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: - visita i taller 
   
Forma de treball durant l'activitat: - Exposició de continguts 
- Exercitació pràctica 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r i 2n Primària 
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Inscripcions 
  
Preu: 4.5€ per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
Al moment de fer la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: De dimarts a diumenge de 10.30 a 14.30 hores. 
consulteu altres opcions 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Museu del Ferrocarril  
Ana Grande.  
Telèfon: 938158491 
reservesmuseu@ffe.es 
   
Requisits pel centre:  
  
El número màxim d'alumnes es refereix a l'acompanyament per part d'un 
monitor del Museu. La reserva es pot fer per més d'una classe 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Durant la visita coneixerem els diferents tipus de trens que formen part 
de la col·lecció del Museu i que donen idea de la història i l'evolució 
d'aquest mitjà de transport al nostre país. Observarem les parts que els 
identifiquen (xemeneia en trens de vapor, pantògraf en trens elèctrics, 
ni xemeneia ni pantògraf en trens dièsel), per aprendre a diferenciar per 
escala de temps (passat, present i futur) i funcionament (vapor, 
electricitat, dièsel).  
Al taller, els alumnes crearan, a partir de formes geomètriques de colors 
i mides diferents, el tren que decideixi el grup classe sobre una paret 
metal·litzada que permet que les formes geomètriques s'enganxin de 
manera imantada. Al final de l'activitat, es farà una foto del grup amb el 
tren creat. 
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16.  Els antics oficis del mar 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita dinamitzada al Museu del Mar i al Museu de Curiositats Marineres Roig 
Toqués per descobrir a través de fotografies antigues i dels objectes exposats als 
diferents espais els antics oficis que es portaven a terme a la platja de Vilanova: 
els mestres d'aixa, els boters, el sereno, el torrer del far, etc 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Descobrir oficis antics del barri de mar 
- Posar en valor els oficis mariners que encara es conserven 
- Identificar els oficis i les eines o estris que pertanyen a aquests 
  
Referits a procediments:  
  
- comparar oficis antics amb oficis actuals al barri de mar 
- observar objectes i fotografies de la col·lecció del Museu del Mar 
- elaborar hipòtesis 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
- respectar les normes de conducta als museus 
- formular preguntes 
-participar activament en la recerca d'informació al museu 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: - observació de peces del museu 
- diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
- manipulació de material didàctic 
- visualització audiovisuals relacionats amb antics oficis del mar 
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe i petits grups durant part de 
l'activitat 
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Cursos als que s'adreça: 3r, 4t, 5è. 6è primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Dins l'horari d'obertura de l'Espai Far. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
 
Lloc: Espai far 
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17. Els Cabanyes, el segle XIX i el Romanticisme 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Una visita/taller que ens farà descobrir la Masia d'en Cabanyes, la seva història, 
les seves col·leccions, qui eren els Cabanyes i la seva empremta en temps del 
segle XIX i Romanticisme.  
 
La Masia d'en Cabanyes, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, mostra com 
vivia una família benestant en el seu temps. Els Cabanyes, introductors del 
Romanticisme al nostre territori, permeten acostar-nos al coneixement del segle 
XIX i a les corrents artístiques del seu temps: pintura, literatura, col·leccionisme, 
comerç, ciència, agricultura, la vinya i el vi... A través d'una de les famílies més 
influents i de major renom del seu temps, els i les alumnes comprenen una 
època fonamental per al creixement de Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la 
comarca del Garraf, palpable encara avui en dia en diferents indrets del nostre 
entorn. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
L'activitat permet aprofundir en diferents aspectes i matèries treballades a l'aula, 
que es presenten aquí de manera transversal. Pintura, literatura, música, arts del 
Romanticisme... Arquitectura, ciència, tècnica, avenços, comerç i navegació....el 
segle XIX i els Cabanyes ens permeten tractar diferents aspectes i conceptes, tot 
plegat emmarcat en la seva època, el segle XIX. 
  
Referits a procediments:  
  
La visita s'inicia al jardí, presentant la casa com a construcció arquitectònica de 
gran valor històric i artístic en el context de l'entorn territorial. 
 
Un cop a l'exposició permanent sobre el Romanticisme, la visita desenvolupa en 
una primera part el concepte del Romanticisme en el marc del segle XIX. Amb 
aquest objectiu es presenten els membres de la família Cabanyes, que serveixen 
per exemplificar diferents aspectes del moviment artístic i cultural que va 
suposar el Romanticisme: Manuel de Cabanyes la literatura, Joaquim de 
Cabanyes la pintura, Josep Anton de Cabanyes l'afany de coneixement global... A 
través d'ells, les seves inquietuds i anhels, es tracten les arts creatives, els 
avenços científics, les ideologies polítiques i econòmiques del moment. 
 
A la planta noble de la casa es comenten diferents aspectes de la vida quotidiana 
d'una família benestant i culta. Els espais visitats en aquesta part de la visita, 
molt visuals, atreuen l'alumnat que veu en una "escenografia real" l'empremta 
del Romanticisme. Mobiliari, obres d'art, instruments de música, biblioteca... 
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ajuden a copsar una manera d'entendre la vida en un moment concret de la 
història recent.  
 
La segona part de l'activitat es reserva perquè l'alumnat reflexioni en veu alta 
sobre el que acaben de veure. Es planteja una tasca de grup, per a primària es 
treballen aspectes concrets de l'exposició, per això els posem a la pell de 
diferents membres de la família Cabanyes que s'intercanvien cartes per correus 
entre ells. Per a secundària incidim més en reflexions sobre imatges i temes 
tractats per tal que fixin les característiques del moviment romàntic en la seva 
globalitat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Per a l'activitat, els participants han de recordar i assimilar els conceptes 
apresos, fer un debat participatiu amb els i les companyes i intercanviar 
respostes. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita-taller 
  
Metodologia: Activitat de diàleg, reflexió i memòria 
Per a l'activitat es divideix el grup en quatre equips de treball. Cada equip 
treballa de manera conjunta (amb diàleg i reflexió) un concepte o aspecte que ha 
après durant la visita, que es realitza mitjançant un joc simbòlic d'intercanvi de 
cartes entre els diferents membres de la família Cabanyes . Les cartes són 
diferents per a primària i secundària. 
  
Suport per preparar l'activitat: Material pedagògic 
  
Forma de treball durant l'activitat: petits grups i posada en comú en 
finalitzar 
  
Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària. ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
 
Preu: 60 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu/per transferència 
  
Dies i hores de l'activitat: A concertar entre el centre i el CIRMAC. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
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Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Consell Comarcal del Garraf 
  
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
  
Telèfon: 938115715 
  
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Material pedagògic inclòs. 
Adaptació del discurs i contingut de la visita / taller al nivell educatiu 
que ens visita. Es pot pactar amb el professorat aprofundir en aspectes 
treballats a l'aula recentment.  
Possibilitat de concertar servei de transport. Cost: 130      (autocar de 55 
places).  
Disposeu de la zona de bosquet i pícnic per completar la jornada. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimoni i oferta museística 
 

 

37 

 

  
18. Els secrets del Senyor Gumà 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
L'arribada l'any 1881 del ferrocarril a Vilanova, com a d'altres localitats, va ser 
un fet extraordinari aconseguit, amb més o menys dificultats i entrebancs, per 
alguns homes valents. Un d'ells va ser Francesc Gumà i Ferran. Amb aquesta 
activitat podreu conèixer la seva experiència i els elements i vehicles originals 
adquirits per a la construcció de la línia ferroviària entre Barcelona i Vilanova. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Complementar el treball a l'aula amb les Unitats Didàctiques "Descobrim Vilanova 
i la Geltrú", dels alumnes de la localitat 
  
Referits a procediments:  
  
L'arribada l'any 1881 del ferrocarril a Vilanova, com a d'altres localitats, va ser 
un fet extraordinari aconseguit, amb més o menys dificultats i entrebancs, per 
alguns homes valents. Un d'ells va ser Francesc Gumà i Ferran. Amb aquesta 
activitat podreu conèixer la seva experiència i els elements i vehicles originals 
adquirits per a la construcció de la línia ferroviària entre Barcelona i Vilanova. 
   
Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 euros Preu especial per les escoles de Vilanova 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, al moment de la visita. Per altres opcions, consulteu. 
  
Dies i hores de l'activitat: Dins l\'horari d\'apertura del museu (de 10.30 a 
14.30 hores). Consulteu altres possibilitats 
   
Nombre màxim d'alumnes: 30 
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Dades de contacte per l'activitat 
 
Museu del Ferrocarril  
Ana Grande.  
Telèfon: 938158491 
reservesmuseu@ffe.es  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
L'arribada del Ferrocarril a cada ciutat o localitat era un fet extraordinari 
aconseguit, amb més o menys dificultats i entrebancs per alguns homes 
valents al segle XIX. Amb aquesta Visita – Taller els alumnes podran 
descobreix la història, tots els secrets, experiències, vehicles i altres 
elements originals que envoltaven la construcció i obertura d'una línia 
ferroviària, i més concretament la que existeix fa més de 130 anys entre 
Barcelona i Vilanova. El grup farà una visita per les instal•lacions del 
museu on es troben els elements i vehicles esmentats, i un joc 
participatiu al Tren – Aula del Museu. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimoni i oferta museística 
 

 

39 

 

19. Els voluntaris del Museu i la seva experiència com a 
ferroviaris 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
En aquesta activitat intervenen uns participants molt especials, els nostres 
voluntaris. La majoria d'aquestes persones han estat vinculades durant la seva 
vida laboral al ferrocarril. Actualment ofereixen part del seu temps i treball al 
Museu i en aquesta ocasió complementaran la visita guiada amb la seva 
experiència com a ferroviaris. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Es tracta de conèixer de primera mà, a través de persones que han treballat i 
viscut el ferrocarril, la seva història i evolució 
  
Referits a procediments:  
  
En aquesta activitat intervenen uns participants molt especials, els nostres 
voluntaris. La majoria d'aquestes persones han estat vinculades durant la seva 
vida laboral al ferrocarril. Actualment ofereixen part del seu temps i treball al 
Museu i en aquesta ocasió complementaran la visita guiada amb la seva 
experiència com a ferroviaris. 
   
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 euros . 
  
Forma de pagament:  
  
al moment de realitzar la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: De dimarts a diumenge de 10.30h a 14.30h 
   
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Museu del Ferrocarril  
Ana Grande.  
Telèfon: 938158491 
reservesmuseu@ffe.es 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 



Patrimoni i oferta museística 
 

 

40 

 

  
20. Entre veles i teles 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
 
Descripció:  
  
Visita-taller vinculada a l'exposició temporal sobre Alexandre de Cabanyes amb 
motiu del 140è aniversari del seu naixement. L'activitat inclou una visita a la 
mostra per conèixer el pintor, la seva vida i la seva obra, i un taller final on els 
alumnes s'inspiraran en els temes per excel·lència de la pintura de Cabanyes: els 
paisatges, com la Masia on va residir gran part de la seva vida, i el mar, el gran 
tema de la seva producció, i on hi anava sovint a retratar barques i pescadors. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer la figura d'Alexandre de Cabanyes i els temes que més va treballar en 
la seva producció, com els paisatges o les marines. Conèixer diferents indrets de 
la Vilanova i la Geltrú del segle XX. Aprendre noms d'artistes de la ciutat. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i analitzar obres d'art. Aprendre a crear obres a partir dels 
conceptes esmentats. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. Taller artístic. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. Treball pràctic. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària 
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Inscripcions 
 
Preu: 61 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant el segon trimestre del curs escolar, de 
dimarts a dijous de 10.30h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Es recomana que els alumnes portin bata o roba que es pugui embrutar. 
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21. Entrem en una obra d'art! 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Entrar a la Torre Blava és endinsar-se en una obra d'art. A través d'una visita 
dinàmica i participativa, els alumnes descobriran l'obra de Josep Guinovart, un 
dels artistes més importants de l'art del segle XX a Catalunya, i per mitjà de les 
històries que ens explica la Torre, aprendran històries, llegendes i tradicions 
vinculades al mar Mediterrani i la seva gent. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Apropar els alumnes al món del mar a través d'una obra d'art. Conèixer històries 
i llegendes sobre Vilanova relacionades amb el mar. Descobrir l'obra de Josep 
Guinovart. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar una obra d'art. Aprendre la història i les tradicions dels 
pobles mediterranis. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil. Primària 
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Inscripcions 
  
Preu: 32 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a divendres de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victobalaguer.cat 
  
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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22. Festes i paisatges: els pintors de Vilanova 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Activitat per a conèixer les obres del Cafè Foment de Vilanova a través de les 
històries que s'hi representen i els artistes que les van fer. S'explicarà als 
alumnes l'origen d'aquestes pintures, on van estar instal·lades i qui eren aquests 
pintors. Durant el discurs pararem atenció en les diferents tècniques de cada 
artista, des del dibuix i els colors suaus a l'expressionisme i la barreja de colors. 
Al finalitzar la visita els alumnes hauran de fer el seu propi Cafè Foment a través 
de diferents pintures que reflecteixin la història i la vida de la seva ciutat: els 
paisatges, les festes, els carrers, les tradicions... 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer el Museu Balaguer i els artistes que hi ha representats. Aprendre el 
nom d'artistes de Vilanova i la seva història: Mir, Ricart, Torrents i Cabanyes. 
Aprendre a diferenciar tècniques i estils pictòrics. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i analitzar obres d'art. Aprendre a crear obres a partir dels 
conceptes esmentats. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. Taller artístic. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. Treball pràctic. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària 
  
Inscripcions 
  
Preu: 61 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant el primer trimestre del curs escolar, de 
dimarts a dijous de 10.30h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Es recomana que els alumnes portin bata o roba que es pugui embrutar. 
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23. Història i modernitat: els Disparates de Goya 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Aquesta activitat busca apropar la figura de Francisco de Goya i la seva 
producció artística als alumnes a través de la visita a l'Espai Goya del CIRMAC 
(Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes), on s'exposen els 
12 gravats de la sèrie Los Disparates que formaven part de la col·lecció familiar 
dels Cabanyes.  
 
Goya, un dels noms més importants de la història de l'art universal i considerat 
un dels artistes més moderns i trencadors del seu temps, representà a Los 
Disparates un retrat de la societat on l'abús del poder i l'engany es barregen amb 
la fragilitat i el terror a través d'imatges de ple domini del clarobscur. L'element 
clau de la sèrie, però, i el que l'ha fet ser considerada com l'inici de la modernitat 
artística, és la seva perspectiva atemporal i universal: a través de les diferents 
escenes representades podem observar com els valors culturals, històrics i 
polítics que Goya presenta poden ser llegits des de la nostra contemporaneïtat i 
realitzar una lectura transversal entre passat i present que ens permeti 
reflexionar sobre la història i el seu significat.  
L'activitat es desenvolupa amb una primera part sobre Goya i Los Disparates, 
introduint diferents conceptes històrics i artístics sobre l'artista i la seva 
producció, i una segona part de contemplació i reflexió sobre els gravats i la seva 
lectura i significat segons els conceptes esmentats. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer i descobrir la figura de Francisco de Goya i la sèrie Los Disparates. 
- Apropar a l'alumnat a la Història de l'Art. 
- Aprendre a llegir una obra d'art. 
- Reflexionar sobre el significat de les obres d'art i dels valors que s'hi 
representen. 
- Aprendre a realitzar lectures transversals entre passat i present. 
- Reflexionar sobre el present i la nostra història contemporània.  
- Descobrir la tècnica del gravat i el seu procés de producció. 
  
Referits a procediments:  
  
L'activitat s'inicia a la sala de la cúpula de la Masia d'en Cabanyes, on 
s'introdueix els Cabanyes i la seva excepcionalitat, la seva afició per l'art i el 
col·leccionisme, que es transmet de pares a fills. La casa com a símbol del poder 
i la fortuna adquirits, però amb tot un missatge sobre el valor de les arts, la 
cultura i l'educació que no trobem en la majoria de famílies de l'època (la 
Biblioteca seria en aquest sentit un dels espais on millor es copsa la 
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intel·lectualitat dels Cabanyes). Manuel de Cabanyes, poeta romàntic; Joaquim 
de Cabanyes, pintor romàntic; Josep Anton de Cabanyes, viatger i col·leccionista. 
Veurem el catàleg que l'any 1830 Josep Anton de Cabanyes va realitzar amb la 
intenció de recollir la seva col·lecció pictòrica, "Catálogo y descripción de algunos 
cuadros que posee Don José Antonio de Cabanyes" amb l'anotació "confío 
heredaran y procuraran conservar [...] les estimule a una afición tan inocente, 
tan 
noble y tan agradable. Quiera Dios que así sea ! ". 
La Sala de Música com a exemple d'aquest col·leccionisme dels Cabanyes: 
pintures 
italianes, centreeuropees, mobiliari, instruments. 
La segona part de l'activitat se centra en Goya i els Disparates, on expliquem les 
obres de Goya que trobem a la Masia. Els Disparates és una sèrie de gravats que 
Goya va fer entre el 1815 i el 1824. Descobrirem què es un gravat i com es 
treballa, coneixerem que els gravats s'ordenen en números, i com a conjunt 
s'anomenen "sèrie". La sèrie dels Disparates està formada per 18 gravats, dels 
quals a la Masia d'en Cabanyes se'n conserven 12. 
Com van arribar aquests gravats aquí? Els que tenim a la masia són proves 
d'assaig, descobrirem què significa (i la diferència amb proves d'estat) i quan es 
van fer.  
Reflexionarem sobre la utilitat de l'art. L'art sempre ens explica coses sobre el 
seu moment històric, el que va viure l'artista i el lloc on ho va viure.  
Aprofundirem en l'obra de Goya i concretament en els significats dels Disparates, 
que l'alumnat podrà contemplar a la part final, després d'haver conegut els 
diferents aspectes que s'han explicat anteriorment, i en farem una lectura 
contemporània a partir dels següents conceptes: 
- Crítica Social 
- Llibertat 
- Relacions Humanes 
- Igualtat 
- Creació 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
A través d'aquesta activitat es pretén crear un espai d'anàlisi , reflexió i debat, i 
fomentar l'esperit crític de l'alumnat. Comparar el passat i present en diferents 
aspectes: socials, culturals, polítics... 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: visita-col·loqui 
  
Metodologia: L'activitat es desenvolupa amb una primera part sobre Goya i els 
Disparates, introduint conceptes històrics i artístics sobre l'artista i la seva obra, i 
una segona part de contemplació dels gravats i reflexió sobre aquests, la seva 
lectura i significat segons els conceptes esmentats. 
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Suport per preparar l'activitat: www.masiadencabanyes.ca 
  
Forma de treball durant l'activitat: grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 4t ESO. Batxillerat  
  
Inscripcions 
  
Preu: 50 euros per grup/classe  
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu/per transferència 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir entre el centre i el CIRMAC 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Consell Comarcal del Garraf 
  
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
  
Telèfon: 938115715 
  
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Possibilitat de concertar servei de transport . Cost: 130      (autocar de 55 
places).  
L'activitat es relaciona amb les assignatures i conceptes d'història, 
història de l'art, arts, ciències socials, humanitats, ètica... 
Disposeu del bosc i de la zona de pícnic per completar la vostra jornada 
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24. La Carpa Juanita i altres peixos 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
A partir d'un conte amb titelles els més petits podran descobrir la història d'un 
peix molt especial, la Carpa Juanita, que bevia en porró i menjava d'una 
cullereta! També podrem veure peixos ben curiosos de diferents llocs del món i 
altres objectes fantàstics que el Sr. Francesc Roig Toqués va col·leccionar fins a 
crear el seu Museu de Curiositats Marineres. L'activitat finalitzarà amb un taller 
plàstic on els infants podran crear el seu peix imaginari. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Descobrir la Carpa Juanita i la seva història 
- Reconèixer la Carpa i el Porró del bestiari de la Festa Major 
- Conèixer curiositats sobre els peixos del museu. 
- Apropar-se al món del mar a través de petites històries dels objectes del museu 
  
Referits a procediments:  
  
- escoltar contes 
- descobrir objectes de vaixells (mascarons, campana, timons, etc) 
- observar peixos de diferents espècies 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
- gaudir dels contes i les històries marineres 
- conèixer les normes de conducta als museus 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita-taller 
  
Metodologia: - activitat de motivació  
- observació de peces del museu 
- manipulació de material didàctic 
- experimentació amb material de rebuig per crear un peix 
- diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
  
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe i petits grups durant part de 
l'activitat 
  
Cursos als que s'adreça:  
  
E.INF-P3 
  
E.INF-P4 
  
E.INF-P5 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Dins l'horari d'obertura del Museu. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
Lloc: Espai Far 
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25. La pesca a Vilanova i la Geltrú. Visita al Port pesquer 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
 
Descripció:  
  
Visita al recinte del port per conèixer les diferents barques i arts de pesca que 
s'utilitzen a Vilanova. Si la visita es fa a partir de les 15 h. es pot veure l'arribada 
de les barques, com els pescadors netegen, seleccionen i descarreguen el peix, 
així com la subhasta. La visita es pot combinar també amb el Museu del Mar a 
l'Espai Far. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer com i què es pesca a Vilanova 
- Observar en directe la venta de peix a la llotja (si la visita es realitza a les 15h) 
- Conèixer l'origen del peix que es troba al mercat 
  
Referits a procediments:  
  
- identificar i localitzar els diferents serveis del port pesquer (casetes pescadors, 
llotja, màquina de gel,...) 
- comprendre el camí que fa el peix des que es captura fins que arriba al mercat 
- observar les característiques de les diferents tipologies de barca de pesca 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Fomentar la curiositat per conèixer el món de la pesca 
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- formular preguntes 
- aprendre a valorar l'ofici de pescador 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita al port pesquer de Vilanova 
  
Metodologia: - manipulació de material didàctic 
- observació dels serveis i embarcacions del port 
- diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària. ESO. Batxillerat. Cicles 
Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup/classe 
 
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: Es recomana fer aquesta activitat a partir de les 15 
h., per tal de poder veure l'arribada de les barques i com funciona la subhasta. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
   
  
Lloc: Port Vilanova i la Geltrú 
  
  
Observacions:  
  
S'adaptaran els continguts als diferents cicles educatius. 
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26. La vida quotidiana al segle XIX 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Les estances de Can Papiol són tot un viatge en el temps: habitacions, mobiliari i 
decoració originals de l'època que ens traslladen a la vida quotidiana d'una 
família benestant del 1800. Amb aquesta visita comentada i dinamitzada els 
alumnes descobriran de primera mà com era la vida al segle XIX, tant la dels 
senyors de la casa com la del seu entorn -l'Església, la noblesa, el servei i la 
pagesia.  
Activitat adaptada als diferents cicles educatius. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer diferents aspectes de la vida quotidiana al segle XIX: les classes 
socials, la il·luminació, el transport, etc. Observar i analitzar els canvis succeïts al 
llarg de la història. Conèixer la figura de Francesc de Papiol i la seva rellevància 
històrica. 
  
Referits a procediments:  
  
Establir comparatives entre la vida quotidiana actual i la del segle XIX en 
diferents vessants: tecnologia, fonts d'energia, entreteniment, aficions, mobiliari 
o qüestions de gènere. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: Primària. ESO. Batxillerat. Educació Especial. 
Escola d’art. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. Cicles 
Formatius 
   
Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
   
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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27. La Vilanova Antiga: itinerari i visita a Can Papiol 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
L'itinerari comença al Castell de la Geltrú, on s'explicarà la història de la fundació 
de Vilanova i la seva unió amb la Geltrú. Seguidament, travessant el carrer de la 
Unió i la zona del Palmerar, es visitaran els indrets més destacats de la Vilanova 
Antiga, com el Pont del Nin, el carrer Major, el campanar o la Plaça Pau Casals, 
on es trobava l'antic Ajuntament. L'activitat es complementa amb la visita al 
Museu Romàntic Can Papiol, on els alumnes descobriran com era la vida 
quotidiana al segle XIX, tant dels senyors de la casa com de les persones que es 
trobaven al seu servei. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer els fets que van portar a la fundació de Vilanova i la seva unió amb la 
Geltrú. Descobrir com era la ciutat segles enrere, quins eren els seus indrets més 
importants i què ens queda d'aquesta Vilanova Antiga. Visitar la casa d'una de 
les famílies benestants més importants de la Vilanova del segle XIX, els Papiol. 
Conèixer diferents aspectes de la vida quotidiana del 1800, tant dels senyors de 
la casa com del servei i la pagesia. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a identificar i analitzar els elements històrics que trobem pels carrers 
de la ciutat. Conèixer i identificar com ha canviat al llarg dels anys la vida 
quotidiana de la societat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Itinerari. Visita dinamitzada. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. Escola d’art. Professorat. Pares i mares. Comunitat educativa. UEC. 
Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 70 euros per grup/classe.  
 
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat  
  
  
Lloc: Recorregut per Vilanova i la Geltrú + Visita al Museu Can Papiol. Acordar 
amb el museu el punt de trobada per a l'itinerari. 
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28. La Vilanova del segle XIX: itinerari i visita al Museu 
Balaguer 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
L'itinerari s'inicia al Monument als Propulsors del Ferrocarril, on coneixerem la 
història d'un dels indians més importants de la ciutat, Francesc Gumà i Ferran, i 
finalitza a la Plaça de la Vila, símbol de la Vilanova del segle XIX. A partir dels 
diferents monuments, carrers i edificis els alumnes podran conèixer d'una 
manera directa les grans transformacions que van marcar el segle XIX a la ciutat 
i al conjunt de Catalunya: els eixamples, la indústria, el paper dels indians, etc. 
En el mateix recorregut s'inclou la visita a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 
parant atenció a les col·leccions adquirides al segle XIX i a la figura del seu 
fundador, important polític i intel·lectual de la Renaixença. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer les transformacions econòmiques i socials que van tenir lloc al segle 
XIX a Vilanova i la Geltrú. Conèixer els monuments i edificis més emblemàtics de 
la ciutat del segle XIX. Descobrir la figura dels anomenats "americanos" o 
"indianos" promotors de moltes d'aquestes obres a la ciutat. Contextualitzar el 
Museu Balaguer en l'època de la seva fundació, i el significat de la institució a 
nivell català. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a identificar i analitzar els elements històrics que trobem pels carrers 
de la ciutat. Identificar com era un museu al segle XIX i la singularitat del Museu 
Balaguer a nivell català. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Itinerari. Visita dinamitzada. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
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Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. Escola d’art. Professorat. Pares i mares. Comunitat educativa. UEC. 
Cicles Formatius 
 
Inscripcions 
  
Preu: 70 euros per grup/classe. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a divendres de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
Lloc: Recorregut per Vilanova i la Geltrú + Visita al Museu Balaguer. Acordar 
amb el museu el punt de trobada per a l'itinerari.  
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29. L'aventura de l'art contemporani 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
A través d'una visita dinamitzada i amb el suport de reproduccions d'algunes 
obres d'art, ens endinsarem en l'art informalista amb conceptes com el significat 
dels colors, l'experimentació amb materials o el treball del gest i l'atzar en la 
creació artística. Posteriorment, posarem en pràctica tots els conceptes apresos 
amb un taller pràctic on els alumnes realitzaran les seves pròpies obres d'art 
informalista, treballant amb diferents materials i tècniques. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer l'art informalista. Observar i interpretar les formes i el significat de les 
obres d'art de la col·lecció. Valorar les creacions artístiques contemporànies. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i analitzar obres d'art. Aprendre a crear obres a partir dels 
conceptes esmentats. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. Taller artístic. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. Taller pràctic. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: Primària 
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Inscripcions 
  
Preu: 61 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant el tercer trimestre del curs escolar, de 
dimarts a dijous de 10.30h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Es recomana que els alumnes portin bata o roba que es pugui embrutar. 
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30. L'Enigma de Can Papiol 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
En plena Guerra del Francès i amb les tropes de Napoleó travessant Catalunya, 
el Tresor de Montserrat corre el perill de ser saquejat. Amb l'objectiu de protegir-
lo, els monjos de l'abadia volen traslladar aquest tresor cap a Mallorca, però 
abans d'embarcar-lo el deixaran uns dies amagat a la casa que Francesc de 
Papiol té a Vilanova i la Geltrú. Ara, però, sembla que els francesos ho han 
descobert i volen emportar-se'l! Seguint les pistes que el senyor Papiol ha deixat, 
haurem d'intentar descobrir i salvar aquest tresor abans que els soldats de 
Napoleó ho facin. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer com era la vida a Can Papiol durant el segle XIX d'una manera lúdica i 
divertida: la vida quotidiana, les estances, els jocs, les tradicions, etc. Ampliar 
els coneixements dels alumnes sobre la història de Vilanova i la Geltrú. 
  
Referits a procediments:  
  
Fomentar la participació i el treball en equip. Potenciar l'observació i l'anàlisi a 
través de la resolució de jocs i enigmes. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. Joc de pistes. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Activitat de motivació. 
Recerca de solucions. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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31. Les anomalies del Museu Papiol 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Can Papiol és una residència construïda a inicis del segle XIX que conserva 
mobiliari, decoració i objectes originals de l'època. Avui, però, alguns objectes 
del present han fet un salt enrere en el temps i s'han escampat per diferents 
habitacions de la casa-museu. A través d'un joc de descoberta haurem de buscar 
aquestes "anomalies" històriques i identificar quines són del temps de Francesc 
de Papiol i quines no, descobrint així els diferents canvis i transformacions que 
s'han succeït en els darrers dos-cents anys. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer com vivia una família benestant i el seu servei en el segle XIX. 
Descobrir els canvis soferts en els dos darrers segles en diferents àmbits de la 
vida i la societat: la conservació dels aliments, l'escriptura, la il·luminació, el 
transport, les feines del camp, els jocs, els rols de gènere, etc. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar, identificar i descriure objectes de diferents èpoques. Saber 
identificar com ha canviat la vida quotidiana des del segle XIX al XXI. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Joc-activitat de motivació. 
Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: De 1r a 4t primària 
   
Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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32. Les barques del port 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Una activitat per a descobrir el port de Vilanova i la Geltrú. A través d'una visita 
dinamitzada els alumnes podran observar les diferents barques i arts de pesca 
que utilitzen els pescadors. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Conèixer com i què es pesca a Vilanova 
-Descobrir l'ofici de pescador 
-Observar els diferents tipus de peix de la nostra costa 
-Conèixer el port i els diferents serveis de que consta un port: llotja, fàbrica de 
gel, les dàrsenes, ... 
  
Referits a procediments:  
  
- observar diferents barques de pesca 
- tocar alguns peixos 
- aprendre que és un port 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- participar en una activitat en grup 
- interessar-se per on provenen els aliments que mengem 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita al port pesquer de Vilanova 
  
Metodologia: - observació d'embarcacions 
- diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
  
Suport per preparar l'activitat: Podeu contactar amb l'Espai Far per a 
preparar prèviament l'activitat: Mar Sánchez (msanchezh@vilanova.cat) 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r i 2n primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
 
Dies i hores de l'activitat: Si es vol veure l'arribada de les barques amb la 
captura és recomanable fer la visita a partir de les 15 h, sinó es pot fer dins 
l'horari d'obertura de l'Espai Far. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
   
  
Lloc: Port Vilanova i la Geltrú 
  
  
Observacions:  
  
Si la visita es realitza a les 15h es pot veure l'arribada de les barques al 
port i la subhasta del peix a la llotja 
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33. Les caixes del vapor 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Quina funció tenia l'aigua? Per què serveixen les pedres que veiem a les vies?... 
Aquestes i altres preguntes tindran resposta si participeu en aquesta activitat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer el funcionament del ferrocarril a través d'un joc, de manera amena i 
divertida. 
  
Referits a procediments:  
  
Quina funció tenia l'aigua? Per què serveixen les pedres que veiem a les vies?... 
Aquestes i altres preguntes tindran resposta si participeu en aquesta activitat. 
   
  
Cursos als que s'adreça: De 1r a 4t primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // . 
  
Forma de pagament:  
  
Al moment de fer la visita 
   
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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34. Les caixes misterioses del Museu Balaguer 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
 
Descripció:  
  
Viatgem en el temps a l'any 1884, a poques hores de la inauguració de la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Fa dies que al museu no paren d'arribar caixes 
amb obres d'art i objectes de diferents països del món, però amb tant d'enrenou 
estan tots barrejats, el temps s'esgota i el museu ha d'estar llest per a 
inaugurar-lo en unes poques hores! Per equips, els alumnes hauran d'obrir unes 
caixes on trobaran diferents pistes que els ajudaran a identificar els objectes, 
documentar-los i descobrir la història que amaga cadascun d'ells, per tal de 
col·locar-los al seu lloc abans de la inauguració del museu. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer el funcionament d'un museu a través del joc. Viure de primera mà la 
creació del museu i la tasca de documentació de les obres d'art. Conèixer les 
diferents col·leccions que s'exposen i com aquestes varen arribar a la Institució. 
Descobrir les singularitats i històries que amaguen algunes peces i objectes de la 
col·lecció. 
  
Referits a procediments:  
  
Fomentar la participació i el treball en equip. Potenciar l'observació, l'anàlisi i la 
descripció de les obres d'art. Aprendre a observar, analitzar i descriure obres 
d'art. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Activitat de motivació. 
Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe, dividits en 5 grups 
  
Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària 
  
Inscripcions 
 
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
 
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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35. Patrimoni artístic de la Geltrú. El Reaule  
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita guiada pels voltants i per l'interior de l'església de Santa Maria de la 
Geltrú, amb explicació de tots els aspectes socials, històrics, arquitectònics i 
artístics de l'església, sobretot del Retaule barroc. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer el patrimoni i la història d'un barri de la ciutat.  
Conèixer algun aspecte concret social, històric, arquitectònic i artístic que sigui 
identificatiu de la nostra vila. 
Posar en valor la funció i el funcionament humà d'una església. 
  
Referits a procediments:  
  
Descobrir l'art dels retaules barrocs i el seu missatge. 
Potenciar l'observació com a fonament creatiu, d'opinió, cultural... 
Desenvolupar l'atenció sobre els detalls més significatius. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Apreciar l'art sacre amb algun fonament. 
Descobrir la importància de les creences que ajuden els demés. 
Diferenciar altres idees dels conceptes solidaritat, amor, etc. relacionats amb la 
convivència. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita guiada pels voltants i per l'interior de l'església de 
Santa Maria de la Geltrú. 
  
Metodologia: Activitat de motivació vers el patrimoni de la ciutat. Observació i 
explicació de continguts sobre temari curricular des de diferents tasques: per 
parelles (ensenyament recíproc),  
per assignació de tasques i descobriment guiat. 
  
Suport per preparar l'activitat: A criteri del professorat. 
L'activitat és del tot compatible amb unitats formatives i competències 
relacionades amb l'Edat Mitjana i l'art sacre. 
L'activitat és ajustable a continguts de tutoria: cohesió de grup, valors de 
convivència, creixement personal o emocional... 
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Forma de treball durant l'activitat: El passeig pels voltants i la visita a 
l'interior de l'església amb especial atenció a l'obra històric-artística catalogada 
del retaule, cercarà la participació. 
El/la guia proposarà qüestions o supòsits per fer participativa l'activitat de caire 
humanístic.  
Per finalitzar, es realitzarà una tasca de recordatori i reforç de l'experiència 
viscuda. 
  
Cursos als que s'adreça: 2n, 3r, 4t ESO. Batxillerat. Escolar art. PFI. 
Professorat. Pares i mares. UEC. JPO. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 3  per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
Transferència bancària o efectiu. 
  
Dies i hores de l'activitat: Calendari i horari escolar 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 35 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 AMICRET. Associació d'Amics del Retaule de Santa Maria de La Geltrú. 
  
Nom i cognoms: Sònia Dallà Raya 
  
Telèfon: 636094841 
  
Correu electrònic: visitaguiadageltru@gmail.com 
  
 
Lloc: Parròquia de Santa Maria de La Geltrú i voltants 
  
  
Observacions:  
  
Coneixement de La Geltrú i el seu patrimoni. 
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36. Què? Com? On? 
 

Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
A través d'un joc de construcció amb peces de diferents formes i colors, els 
alumnes, per grups, hauran d'aconseguir crear diferents objectes i figures que es 
troben en les obres d'art del Museu Balaguer. Per a fer-ho, hauran de fer ús de 
conceptes com la forma de l'objecte, el color o la seva ubicació espacial en el 
conjunt. Un cop resolt es posaran en comú totes les construccions a través de les 
explicacions dels mateixos alumnes. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Descobrir el Museu Víctor Balaguer i les seves col·leccions. Aprendre les diferents 
formes i tècniques artístiques. Treballar les diferents intel·ligències (lingüística 
lògico-matemàtica, espacial, visual...) i la comunicació grupal. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i descriure peces i obres d'art. Aprendre a treballar en 
equip. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Joc-activitat de motivació. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe dividit en 8 grups 
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Cursos als que s'adreça: P4,P5 
  
Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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37. Rep Rap 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Prenent com a punt de partida una visita comentada als itineraris proposats a 
l'exposició de Jo Milne. El grup es reunirà posteriorment per realitzar una sessió 
de treball en la qual debatre i proposar les diferents possibilitats d'activació 
pedagògica que els continguts vists durant la visita poden tenir en els seus 
contextos curriculars. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Competències científiques i artístiques: coneixement sobre les diferents 
metodologies de recerca 
- Aprenent a aprendre: ser responsable del seu propi aprenentatge. 
- Comunicació en diferents llengües. 
- Competència digital: habilitats en l'ús de les Tics. 
- Consciència cultural. 
  
Referits a procediments:  
  
- Utilitzar el pensament crític en la cerca i recollida de fonts artístiques i 
científiques. 
- Desenvolupament de pensament analític en el tractament de la informació. 
- Desenvolupament del pensament creatiu en la recerca científica. 
- Millorar les habilitats de treball en equip de l'alumnat. L'aprenentatge 
cooperatiu. 
- Introduir un enfocament actiu en el procés d'aprenentatge en el qual l'alumnat 
aprengui de manera independent. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Facilitar el gaudi de l'aprenentatge. 
- Fomentar el treball individual i de grup. 
- Estimular la curiositat i l'interès. 
- Respectar les normes de conducta als museus. 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Visita – taller 
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Metodologia: - Observació de les obres exposades 
- Diàleg amb l'educador que condueix l'activitat 
- Afavorir el debat. 
  
Cursos als que s'adreça: 6è primària. ESO. Batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: 30 euros per grup / classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o mitjançant ingrés al c/c 0081 
0050 11 0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en 
que es realitza l'activitat. 
  
Dies i hores de l'activitat: De març a maig.De dilluns a divendres, horari a 
convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
 
Regidoria de Cultura - Centre d'Art Contemporani LA SALA 
  
Nom i cognoms: Sandra Ibars 
  
Telèfon: 93 8140000 Ext. 3148 
  
Correu electrònic: sibars@vilanova.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Activitat vinculada a l'exposició de l'artista Jo Milne . A partir d'una 
reflexió sobre les construccions visuals amb què es representen els 
models científics -en concret, la coneguda teoria quàntica de les cordes-, 
Jo Milne (Edimburg, 1966) inicia un recorregut entorn dels paisatges i 
les cartografies que traça la invisibilitat de les hipòtesis i les 
formulacions abstractes. 
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38. Servei Comunitari a la Masia d'en Cabanyes 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
La Masia d'en Cabanyes – Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes es posa a disposició dels centres educatius de secundària que vulguin 
iniciar la implementació del servei comunitari, un projecte on l'alumnat podrà 
desenvolupar la competència social i ciutadana, experimentar i protagonitzar 
accions de compromís cívic a través d'aquest servei en el marc de la Masia d'en 
Cabanyes.  
 
La cultura, l'art i els espais patrimonials i museístics, en tant que ens identifiquen 
com a comunitat, formen part de la construcció de la nostra identitat cultural i 
territorial. Un projecte comunitari que cal compartir i difondre, i que fomenta 
l'adquisició de valors tals com la creativitat, el respecte, la diversitat, l'adaptació 
als canvis, el coneixement i sentiment de pertinença.  
 
El servei comunitari a la Masia d'en Cabanyes pot passar per col•laborar en 
l'atenció del públic al CIRMAC, col•laborar en accions i activitats infantils i 
familiars que s'hi desenvolupin, col•laborar en la difusió de valors cívics i 
sostenibles en el marc del CIRMAC i zona de bosquet, en la implementació de 
noves tecnologies o d'altres a convenir entre el CIRMAC i el professorat/alumnat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
La Masia d'en Cabanyes – Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes es posa a disposició dels centres educatius de secundària que vulguin 
iniciar la implementació del servei comunitari, un projecte on l'alumnat podrà 
desenvolupar la competència social i ciutadana, experimentar i protagonitzar 
accions de compromís cívic a través d'aquest servei en el marc de la Masia d'en 
Cabanyes.  
 
La cultura, l'art i els espais patrimonials i museístics, en tant que ens identifiquen 
com a comunitat, formen part de la construcció de la nostra identitat cultural i 
territorial. Un projecte comunitari que cal compartir i difondre, i que fomenta 
l'adquisició de valors tals com la creativitat, el respecte, la diversitat, l'adaptació 
als canvis, el coneixement i sentiment de pertinença.  
 
El servei comunitari a la Masia d'en Cabanyes pot passar per col•laborar en 
l'atenció del públic al CIRMAC, col•laborar en accions i activitats infantils i 
familiars que s'hi desenvolupin, col•laborar en la difusió de valors cívics i 
sostenibles en el marc del CIRMAC i zona de bosquet, en la implementació de 
noves tecnologies o d'altres a convenir entre el CIRMAC i el professorat/alumnat. 
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Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: a convenir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 1 hores 
   
Dades de contacte per l'activitat 
  
Consell Comarcal del Garraf 
  
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
  
Telèfon:  
  
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat  
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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39. Surge et Ambula: visita al Museu Víctor Balaguer 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
El Museu Víctor Balaguer va ser creat fa més d'un centenar d'anys i conserva en 
bona part el seu aspecte original. A través d'aquesta visita els alumnes 
descobriran la figura del fundador, Víctor Balaguer, un dels personatges referents 
de la Renaixença, i coneixeran la història d'un dels museus més antics i singulars 
de Catalunya, amb col·leccions de primer ordre.  
Aquesta activitat inclou la visita a tota la col·lecció permanent -pintura i escultura 
dels segles XIX i XX, Sala Prado i col·leccions d'etnografia-, amb la possibilitat de 
centrar-se en alguna sala concreta a petició del professorat. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Descobrir la figura de Víctor Balaguer i la seva rellevància social i cultural. 
Conèixer el moviment cultural de la Renaixença. Conèixer com es van formar les 
col·leccions del Museu Balaguer (pintura, escultura, etnografia, etc.). Aprendre 
els noms dels diferents moviments i estils artístics dels segles XIX i XX. 
  
Referits a procediments:  
  
Conèixer com era una museu al segle XIX i què s'hi podia trobar en les seves 
sales. Valorar la singularitat de les col·leccions del Museu Balaguer i la seva 
història a nivell català. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
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Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. Educació 
Especial. Escola d’art. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. 
Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
 
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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40. Tallers del Museu del Ferrocarril de Catalunya: Els 
Viatgers del Futur 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Una iniciativa del Museu del Ferrocarril de Catalunya en col·laboració amb 
diverses àrees de Renfe (Rodalies de Catalunya i Renfe-Sncf), per apropar-se al 
ferrocarril actual, des dels primers trens que van funcionar. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Dues opcions en aquest taller: amb Rodalies de Catalunya "un viatge cívic, per 
donar a conèixer als nens i nenes el món del ferrocarril, les seves avantatges 
com a mitjà de transport sostenible i promoure el seu ús de forma cívica i 
responsable. Amb Renfe-Sncf, (ACTIVITAT NOVA), "Un viatge a l'Alta Velocitat" 
per conèixer l'evolució del ferrocarril des de les primeres locomotores fins als 
trens actuals. 
  
Referits a procediments:  
  
Una iniciativa del Museu del Ferrocarril de Catalunya en col·laboració amb 
diverses àrees de Renfe (Rodalies de Catalunya i Renfe-Sncf), per apropar-se al 
ferrocarril actual, des dels primers trens que van funcionar. 
    
Cursos als que s'adreça: Infantil. De 1r a 4t primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // . 
Forma de pagament:  
  
En efectiu al moment de la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: De dimarts a divendres de 10.30 a 14.30 hores 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
les dues opcions compten amb un material imprès41 per a cada alumne 
participant a l'activitat amb el que es podran construir maquetes de 
trens. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrimoni i oferta museística 
 

 

82 

 

 
41. Tallers Museu del Ferrocarril: ConteTREN 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Tots els tallers inclouen la visita al Museu, amb l'audiovisual i la resta d'àrees, 
segons el nivell educatiu. El taller el realitzaran dins el Tren-Aula. La història dels 
vehicles del Museu explicada en forma de conte, per tal de fer més fàcil i 
entenedora la història d'aquests protagonistes únics: els trens del Museu. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Fent una visita al Museu i posteriorment treballant una activitat concreta, es 
pretén que l'alumnat conegui i descobreixi els elements relacionats amb el 
ferrocarril, així com l'entorn social, cultural i històric a través de la història del 
ferrocarril. 
  
Referits a procediments:  
  
Tots els tallers inclouen la visita al Museu, amb l'audiovisual i la resta d'àrees, 
segons el nivell educatiu. El taller el realitzaran dins el Tren-Aula. La història dels 
vehicles del Museu explicada en forma de conte, per tal de fer més fàcil i 
entenedora la història d'aquests protagonistes únics: els trens del Museu. 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r i 2n primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, en el moment d'anar a la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte dilluns. Horari de 
visites, de 10.30 a 14.30 hores  
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
 Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Inscripcions per ordre d'arribada L'horari de visites es pot ampliar per 
als centres de Vilanova i la Geltrú.  
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42. Tallers Museu del Ferrocarril: El joc del tren 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Tots els tallers inclouen la visita al Museu, amb l'audiovisual i la resta d'àrees, 
segons el nivell educatiu. El taller el realitzaran dins el cotxe-aula. Una manera 
divertida de conèixer, a través d'un joc participatiu, l'evolució dels diferents tipus 
de tracció (vapor, elèctrica i dièsel) i observar els canvis que s'han produït en la 
forma de viatjar al llarg del anys. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Fent una visita al Museu i posteriorment treballant una activitat concreta, es 
pretén que l'alumnat conegui i descobreixi els elements relacionats amb el 
ferrocarril, així com l'entorn social, cultural i històric a través de la història del 
ferrocarril. 
  
Referits a procediments:  
  
Tots els tallers inclouen la visita al Museu, amb l'audiovisual i la resta d'àrees, 
segons el nivell educatiu. El taller el realitzaran dins el cotxe-aula. Una manera 
divertida de conèixer, a través d'un joc participatiu, l'evolució dels diferents tipus 
de tracció (vapor, elèctrica i dièsel) i observar els canvis que s'han produït en la 
forma de viatjar al llarg del anys. 
  
  
Cursos als que s'adreça: De 1r a 4t primària  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, en el moment d'anar a la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte dilluns. Horari de 
visites, de 10.30 a 14.30 hores  
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Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
  
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Inscripcions per ordre d'arribada L'horari de visites es pot ampliar per 
als centres de Vilanova i la Geltrú.  
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43. Tallers Museu del Ferrocarril: Passegem al costat 
dels trens 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Visita especial adreçada als nens i nenes més petits. Es tracta d'una passejada 
pel Museu perquè puguin veure els trens de prop i conèixer les seves principals 
característiques: un petit viatge de primers descobriments. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Fent una visita al Museu i posteriorment treballant una activitat concreta, es 
pretén que l'alumnat conegui i descobreixi els elements relacionats amb el 
ferrocarril, així com l'entorn social, cultural i històric a través de la història del 
ferrocarril. 
  
Referits a procediments:  
  
Visita especial adreçada als nens i nenes més petits. Es tracta d'una passejada 
pel Museu perquè puguin veure els trens de prop i conèixer les seves principals 
característiques: un petit viatge de primers descobriments. 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil 
  
  
Inscripcions 
  
Preu: 2 // per alumne/a 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, en el moment d'anar a la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte dilluns. Horari de 
visites, de 10.30 a 14.30 hores  
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
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Dades de contacte per l'activitat 
 
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Inscripcions per ordre d'arribada L'horari de visites es pot ampliar per 
als centres de Vilanova i la Geltrú.  
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44. Taques a l'atac! 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Les taques són les protagonistes de moltes obres d'art: taques regulars o 
irregulars, en regalims, grans o petites, de colors clars o foscos ... Partint de la 
idea de la taca treballarem diferents experiències creatives tot explorant l'entorn 
i realitzant una creació artística a partir d'aquest element. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Explicar, i donar a conèixer conceptes com l'abstracció i la figuració.  
- Potenciar l'observació, la imaginació i la creativitat.  
- Promoure la recepció activa. 
  
Referits a procediments:  
  
- Treballar i explorar el concepte de taca (forma, color, textura, tamanys...), 
perquè els alumnes realitzin les seves creacions artístiques. 
- Experimentar amb la creació a partir de l'atzar i la improvisació.  
- Fomentar el treball individual i de grup. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
-Estimular la curiositat i l'interès.  
- Facilitar el gaudi en l'aprenentatge.  
- Apropar a l'obra d'art contemporània. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Vista dinamitzada i taller 
  
Metodologia: - diàleg amb l'educador que condueix l'activitat 
- Observació de l'entorn expositiu 
 
   
Cursos als que s'adreça: Primària. Educació Especial 
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Inscripcions 
 
Preu: 30 // per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu el mateix dia de la visita o mitjançant ingrés al c/c 0081 0050 11 
0001212326 Banc de Sabadell indicant el nom de l'escola i la data en que es 
realitza l'activitat. 
  
  
Dies i hores de l'activitat: De març a juny. De dilluns a divendres pel matí, 
horari a convenir. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
  
Regidoria de Cultura - Centre d'Art Contemporani LA SALA 
  
Nom i cognoms: -Sandra Ibars 
  
Telèfon: 938140000 Ext. 3148 
  
Correu electrònic: sibars@vilanova.cat 
  
  
Requisits pel centre:  
  
Es recomana que els alumnes portin bata o roba que es pugui embrutar  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Es recomana que els alumnes portin bata o roba que es pugui embrutar 
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45. Tastets d'enginyeria i ferrocarril 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
Descripció:  
L'activitat es realitza en col·laboració amb el campus de la UPC de Vilanova i la 
Geltrú. Aquesta proposta ofereix visites obertes als laboratoris i les classes de la 
universitat, amb la possibilitat de fer experiments, provar un software, etc., 
acompanyats per professorat universitari. A continuació es proposa una visita 
lliure a les instal·lacions del Museu del Ferrocarril de Catalunya amb l'objectiu de 
conèixer l'evolució tecnològica del ferrocarril. Per realitzar aquesta visita cal 
contactar directament amb el departament de comunicació de la UPC de Vilanova 
i la Geltrú, al telèfon 93 896 77 01  
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis: 
Conèixer de primera mà institucions importants de la ciutat  
  
Referits a procediments:  
L'activitat es realitza en col·laboració amb el campus de la UPC de Vilanova i la 
Geltrú. Aquesta proposta ofereix visites obertes als laboratoris i les classes de la 
universitat, amb la possibilitat de fer experiments, provar un software, etc., 
acompanyats per professorat universitari. A continuació es proposa una visita 
lliure a les instal·lacions del Museu del Ferrocarril de Catalunya amb l'objectiu de 
conèixer l'evolució tecnològica del ferrocarril. Per realitzar aquesta visita cal 
contactar directament amb el departament de comunicació de la UPC de Vilanova 
i la Geltrú, al telèfon 93 896 77 01  
  
Cursos als que s'adreça: 3r i 4t ESO. Batxillerat 
   
Inscripcions 
  
Preu: gratuït  
   
Dies i hores de l'activitat: De dimarts a diumenge de 10.30 a 14.30hores. 
Consulteu altres opcions  
  
Durada de les sessions: 120 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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46. Tecnologia i Ferrocarril: locomotores dièsel i TALGO 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
A través de les locomotores dièsel del Museu podrem conèixer el funcionament 
bàsic d'aquestes màquines i els seus usos i avantatges. L'activitat també inclou 
un recorregut pels vehicles històrics de l'empresa TALGO, puntera des dels seus 
inicis fins a l'actualitat en innovació ferroviària i una visita a l'Espai Talgo 
recentment inaugurat. 
  
Objectius didàctics 
Referits a fets, conceptes i principis:  
Algunes de les empreses ferroviàries de l\'Estat porten anys essent punteres en 
innovació i tecnologia ferroviària arreu del món. Aquesta activitat permet 
conèixer més de prop alguns dels seus elements. 
  
Referits a procediments:  
A través de les locomotores dièsel del Museu podrem conèixer el funcionament 
bàsic d'aquestes màquines i els seus usos i avantatges. L'activitat també inclou 
un recorregut pels vehicles històrics de l'empresa TALGO, puntera des dels seus 
inicis fins a l'actualitat en innovació ferroviària i una visita a l'Espai Talgo 
recentment inaugurat. 
  
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO.  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // . 
  
Forma de pagament: al moment de realitzar la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: De dimarts a diumenge de 10.30 a 14.30 h. 
Consulteu altres opcions.  
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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47. Treballs de recerca 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
El Museu del Ferrocarril ofereix, durant tot el curs, assessorament individualitzat 
i especialitzat, tant de documentació com de bibliografia i redacció en el tema 
tècnic i industrial ferroviari. L'alumnat podrà fer les visites que siguin 
necessàries, sempre amb concertació prèvia de cada sessió. Durant l'any que es 
treballi aquesta activitat, es gaudirà del carnet d'Amics del Museu i tots els 
avantatges a què dona dret (podeu consultar-ho a www.museudelferrocarril.org). 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Conèixer les característiques fonamentals de la industrialització al nostre país, a 
través del paper del ferrocarril. - Documentar les transformacions del territori per 
la influència del ferrocarril. - Observar l'evolució en l'explotació de les activitats 
econòmiques i del progrés tecnico-científic. 
  
Referits a procediments:  
El Museu del Ferrocarril ofereix, durant tot el curs, assessorament individualitzat 
i especialitzat, tant de documentació com de bibliografia i redacció en el tema 
tècnic i industrial ferroviari. L'alumnat podrà fer les visites que siguin 
necessàries, sempre amb concertació prèvia de cada sessió. Durant l'any que es 
treballi aquesta activitat, es gaudirà del carnet d'Amics del Museu i tots els 
avantatges a què dona dret (podeu consultar-ho a www.museudelferrocarril.org). 
   
Cursos als que s'adreça: Batxillerat 
  
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Museu del Ferrocarril. 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions: Cal contactar previament. Aquesta activitat no té cost 
per als estudiants de Vilanova 
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48. Treballs de Recerca a la Masia d'en Cabanyes 
   
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
La Masia d'en Cabanyes – Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes es posa a disposició de l'alumnat de secundària i batxillerat per a 
l'acompanyament i assessorament en treballs de recerca. Història, societat, 
manifestacions culturals i artístiques, arquitectura, literatura...aquest espai 
permet aprofundir en diferents aspectes del passat i present, temes que poden 
esdevenir un bon treball d'investigació. 
  
   
Cursos als que s'adreça: Batxillerat 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: a convenir 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 1 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Consell Comarcal del Garraf 
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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49. Treballs de Síntesi a la Masia d'en Cabanyes 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
 
Descripció:  
La Masia d'en Cabanyes   Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes es posa a disposició de professors/es i alumnes de secundària per a 
l'acompanyament i assessorament en treballs de síntesi. Història, societat, 
ciència, manifestacions culturals i artístiques, arquitectura, literatura...aquest 
espai ofereix la possibilitat d'aprofundir en diferents matèries de manera 
transversal. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
La Masia d'en Cabanyes   Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de 
Cabanyes es posa a disposició de professors/es i alumnes de secundària per a 
l'acompanyament i assessorament en treballs de síntesi. Història, societat, 
ciència, manifestacions culturals i artístiques, arquitectura, literatura...aquest 
espai ofereix la possibilitat d'aprofundir en diferents matèries de manera 
transversal. 
 
Cursos als que s'adreça: ESO 
 
Inscripcions 
 
Preu: gratuïta 
Dies i hores de l'activitat: a convenir 
 
Nombre de sessions: 1 
 
Durada de les sessions: 1 hores 
 
 
Dades de contacte per l'activitat 
 
Nom entitat, regidoria,...: Consell Comarcal del Garraf 
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
Telèfon:  
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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50. Treballs de síntesi i projectes de recerca: "El tren, 
evolució, innovació i futur" 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
NOVETAT D'AQUEST CURS!  
Treball de Síntesi i Projecte de Recerca, en col•laboració amb Rodalies de 
Catalunya i Renfe: EL TREN, evolució, innovació i futur 
Des del mes de març fins al mes de juny. Consulteu condicions a partir del gener 
de 2018 a educacio@museudelferrocarril.og 
Treball de Síntesi 
(Primer, segon i tercer de secundària) 
Itinerari 1  
Tren a Vilanova + Museu i Visita dirigida al Museu  
Itinerari 2 
Visita a l'Estació de Sants, Tren a Vilanova + Visita dirigida al Museu  
Itinerari 3 
Visita al Centre d'informació i atenció al viatger del Clot, Tren a Vilanova + Visita 
dirigida al Museu 
Projecte de Recerca  
(Quart de secundària) 
Visita al Centre d'informació i atenció al viatger del Clot + visita a l'Estació de 
Sants + Tren a Vilanova + Visita dirigida al Museu 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
La historia del ferrocarril i el seu paper en el desenvolupament tècnic i social. 
Àrees de desenvolupament i avenços del ferrocarril: en la construcció de la 
infraestructura, constant evolució tècnica en la fabricació de màquines i motors 
amb diferents tipus d'energies, millores en els vehicles de viatgers, etc. el medi 
ambient, el territori. 
  
Referits a procediments:  
1. Revisar i observar alguns conceptes i elements relacionats amb el 
funcionament del ferrocarril.  
2. Conèixer des de les primeres màquines que van funcionar al nostre país fins 
les que ho van fer amb tracció elèctrica i dièsel i el que això va representar en 
quant l'eficàcia i la sostenibilitat en el transport. 
3. Transmetre i posar en relació ferrocarril i innovació.  
4. Difondre la història, l'evolució del ferrocarril i les seves aportacions en 
innovació. 
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Referits a valors, actituds i normes:  
  
1. Ser conscient de l'evolució i desenvolupament de fets històrics 
2. Mostrar interès i formular preguntes per aprendre a facilitar la comprensió  
3. Mostrar iniciativa i curiositat envers l'evolució històrica i la seva influència 
4. Promoure actituds respectuoses cap a la resta de la ciutadania i els mitjans de 
transport 
5. Fomentar el respecte i l'estima pel Be Comú 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: visites guiades 
  
Metodologia: Exposició de continguts, Activitat de motivació, Pràctica i 
Manipulació, observació, debat i diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: 
http://museudelferrocarril.org/index.php/ca/descobreix/educacio 
  
Forma de treball durant l'activitat: grups classe i petits grups 
  
Cursos als que s'adreça: ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Consulteu condicions a partir del gener de 2018 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30  Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú 
Nom i cognoms: Ana Grande 
Telèfon: 93815 84 91 
Correu electrònic: educacio@museudelferrocarril.org 
  
Requisits pel centre:  
El número màxim d'alumnes es refereix a l'acompanyament per part d'un 
monitor del Museu. La reserva es pot fer per més d'una classe 
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
 
Observacions: Aquestes activitats es prepararan conjuntament amb els 
centres que les demanin i la cap de comunicació i educació del Museu. 
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51. Trencaclosques de museu 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Descobrirem el museu a partir d'un joc lúdic, consistent en la realització d'uns 
puzles de grans dimensions que representen algunes de les obres d'art que hi ha 
exposades. Després de muntar els trencaclosques en equip, buscarem les peces 
originals, tot recorrent les diferents sales i descobrint les històries i secrets que 
amaguen les col·leccions del Museu Balaguer. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer què és un museu i què podem trobar-hi. Apropar la figura de Víctor 
Balaguer com a fundador del museu. Descobrir els diferents procediments de la 
creació artística: pintura, escultura, ceràmica, etc. Descobrir les històries que 
amaguen algunes de les obres d'art de la col·lecció. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i descriure les obres d'art. Aprendre a treballar en equip. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Joc-activitat de motivació. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe, dividit en 4-5 grups. 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r i 2n primària 
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Inscripcions 
  
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
 Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Patrimoni i oferta museística 
 

 

99 

 

  
52. Un món paral·lel. Visita comentada i taller 
experimental 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
L'exposició "Un món paral·lel" presenta els treballs fotogràfics d'Azahara Cerezo, 
Albert Gusi, David Mayo, Andrés Galeano, Robert Feijoo, Ruben Torras, Txema 
Salvans, Alberto Salván i Bárbara Traver que exploren qüestions de percepció del 
territori, del paisatge i de la representació virtual de la realitat mitjançant l'eina 
Google Street View. 
L'exposició va acompanyada d'activitats adreçades a les escoles de primària i 
secundària que es vulguin apropar a l'art contemporani des d'una vessant lúdica. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Aproximació a l'alumne al llenguatge visual. 
- Experimentar, reflexionar i elaborar una mirada crítica a partir de les obres i les 
temàtiques de l'exposició. 
  
Referits a procediments:  
  
- Observar, entendre i redescobrir l'entorn.  
- Promoure la participació activa de l'alumne 
- Potenciar el sentit crític i la creativitat. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- Facilitar el gaudi de l'aprenentatge. 
- Fomentar el treball individual i de grup. 
- Estimular la curiositat i l'interès. 
- Respectar les normes de conducta als museus. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: -Visita dinamitzada a l'exposició i taller experimental. 
PRIMÀRIA: 
Es farà un treball per grups per observar, entendre i redescobrir l'entorn. El 
primer contacte serà a través de l'experiència directa, circulant lliurement pels 
espais. Durant aquesta primera fase es convidarà a contemplar l'experiència amb 
una càmera fotogràfica, per posteriorment organitzar tota la informació visual en 
un mapa de l'indret.  
SECUNDÀRIA: 
L'objectiu és l'observació i estudi crític del territori i del paisatge urbà servint-se 
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d'estratègies pròpies de l'art contemporani, com ara els mapes, la fotografia o 
les instal·lacions. Organitzats per grups es convidarà als alumnes a descobrir 
l'espai i escollir els racons més interessants amb la càmera del propi mòbil, 
S'escolliran les fotos més identificaries per penjar-les a internet i contribuir així 
en l'arxiu d'imatge digital del centre d'acollida. 
  
  
Metodologia: - observació de les fotografies exposades 
- diàleg amb l'educador que condueix l'activitat 
- debat i expressió oral 
  
  
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO. Batxillerat 
 
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Del 25 de setembre al 3 de novembre de 2017. De 
dilluns a divendres, horari a convenir amb el Centre. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Regidoria de Cultura - Centre d'Art Contemporani LA SALA 
  
Nom i cognoms: -Sandra Ibars 
  
Telèfon: 938140000 Ext. 3148 
  
Correu electrònic: sibars@vilanova.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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53. Una casa ben curiosa i singular 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Com vivien fa més de 200 anys? Les estances, mobles, llibres, objectes i 
decoració ens transportaran al segle XIX, i a través de la pròpia curiositat els 
infants detectaran elements, objectes i estances que són molt diferents del que 
avui en dia trobem a les nostres vivendes. Amb aquest joc d'observació i reflexió 
l'alumnat descobrirà com aquests elements varen influir a la manera de viure i 
com han evolucionat al llarg del temps. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Els i les alumnes més petits de l'escola podran conèixer com era la vida al segle 
XIX i descobrir com eren les cases de les famílies benestants. Objectes, mobiliari 
i espais que avui dia són elementals per nosaltres abans eren uns altres, veurem 
com aquests influeixen en la manera de viure i com han evolucionat al llarg del 
temps.  
 
Mitjançant aquesta visita es pretén reforçar l' interès per conèixer la història i la 
manera com vivien els nostres avantpassats. Una visita activa i dinàmica per tal 
de desenvolupar habilitats de descoberta, d'observació i de reconeixement 
d'objectes i espais del present i del passat. 
  
Referits a procediments:  
  
Un cop visitada la casa-museu es proposen dues activitats complementàries per 
acabar de comprendre la vida abans a través dels Cabanyes, el seu negoci i les 
seves aficions. La primera part consta de la identificació de tot un seguit 
d'elements vinculats als diferents membres que habitaren la Masia: la ploma del 
poeta Manuel de Cabanyes, el piano, els llibres del negoci de la vinya i el vi d'en 
Josep Anton de Cabanyes, les pintures de Joaquim de Cabanyes i Alexandre de 
Cabanyes.... 
La segona part està formada per aquests objectes ja vistos juntament amb 
d'altres propis de la casa i als que s'ha fet referència al llarg de la visita, 
barrejats amb objectes moderns que actualment tots podem trobar a casa nostre 
o en la nostra vida quotidiana. Amb tots aquests objectes, els alumnes hauran de 
saber triar quins pertanyen als Cabanyes i quins no, i en el cas dels que són 
propis de la Masia, en quines estances o espais es troben. 
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Referits a valors, actituds i normes:  
A través d'aquest joc participatiu, els i les alumnes hauran pensat, reflexionat, 
escoltat, comparat, descobert ....tot plegat gràcies a la seva pròpia curiositat i 
capacitat d'observació. 
  
Procediments 
Tipus d'activitat: Joc. Visita i activitat 
  
Metodologia: Diàleg 
  
Suport per preparar l'activitat: www.masiadencabanyes.cat 
  
Forma de treball durant l'activitat: grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: Infantil. 1r, 2n i 3r primària 
   
Inscripcions 
 
Preu: 45   per grup/classe  
  
Forma de pagament:  
  
en metàl·lic/per transferència 
  
Dies i hores de l'activitat: A convenir entre l'escola i el CIRMAC 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Consell Comarcal del Garraf 
Nom i cognoms: Alba Tomàs 
Telèfon: 938115715 
Correu electrònic: masiadencabanyes@ccgarraf.cat 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
  
Un joc d'observació i diàleg 
Disposeu del bosc i de la zona de picnic per completar la vostra activitat 
Possibilitat de concertar servei de transport. Cost: 130      (autocar de 55 
places). 
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54. Univers informalista 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
L'informalisme es va desenvolupar en els anys posteriors al final de la Segona 
Guerra Mundial, amb una forta presència a Catalunya en els anys 50-60. Els seus 
autors s'alçaren en defensa de la llibertat de creació, amb un treball caracteritzat 
pel gest, el rebuig al dibuix i la participació de l'atzar en la concepció artística.  
A través d'una visita dinamitzada els alumnes entraran en contacte amb un art 
propi del seu temps però que explica històries que traspassen fronteres, tant 
geogràfiques com temporals. Posteriorment es farà un taller-debat on buscarem 
el significat dels materials i les formes emprades en aquestes obres d'art 
informalismes, creant el propi imaginari contemporani de formes, símbols i 
materials. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer l'art informalista. Aproximar-se a la creació artística des del seu context 
polític, social i cultural. Descobrir el nom d'artistes catalans contemporanis. 
Comprendre el procés de creació d'un llenguatge artístic. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a llegir una obra d'art. Valorar els processos i codis artístics de la 
història de l'art. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada. Col·loqui. 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Debat. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
  
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Escola d’art 
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Inscripcions 
 
Preu: 46 euros per grup/classe. En el cas que una mateixa classe al llarg del 
curs escolar participi en aquesta activitat i en una altra activitat al Museu 
Balaguer, podreu gaudir d'un 20% de descompte sobre el preu total d'aquestes. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a dijous de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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55. Visita a la Torre Blava-Espai Guinovart 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
La Torre Blava és una antiga torre de defensa construïda a finals del segle XIX, 
on avui en dia trobem una intervenció artística de Josep Guinovart dedicada al 
mar. Amb aquesta visita comentada els alumnes descobriran l'art de Guinovart i 
el seu treball amb textures i materials, alhora que aprendran diferents històries i 
llegendes sobre el mar, coneixeran algunes de les feines artesanals dels 
pescadors i mariners i entraran en contacte amb el nom d'autors universals que 
trobaren també en el mar el "leit motiv" de la seva obra. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
Conèixer la història de Ribes Roges i les torres de defensa de la ciutat. Descobrir 
qui va ser Josep Guinovart i la rellevància de la seva obra. Aprendre diferents 
elements vinculats amb les llegendes i tradicions marineres. 
  
Referits a procediments:  
  
Aprendre a observar i descriure una obra d'art. Aprendre a observar una obra 
d'art. Aprendre la història i les tradicions dels pobles mediterranis. 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
Respectar les normes de la visita al museu. Conèixer, valorar i respectar el 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 
  
Procediments 
 
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: Exposició de continguts. Observació. Diàleg. 
  
Suport per preparar l'activitat: El professorat pot posar-se en contacte amb el 
Servei Pedagògic (spedagogic@victorbalaguer.cat) per a sol·licitar informació i 
recursos per a la preparació prèvia de l'activitat. 
  
Forma de treball durant l'activitat: Grup-classe 
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Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Educació Especial. Escola 
Especial. Escola d art. Professorat. Pares i mares. Comunitat Educativa. UEC. 
Cicles Formatius. 
  
Inscripcions 
  
Preu: 32 euros per grup/classe 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita o bé mitjançant ingrés anticipat a BANC DE 
SABADELL: ES64 0081 1611 0800 0110 8721, indicant l'activitat a realitzar, el 
nom de l'escola i la data de la visita. 
  
Dies i hores de l'activitat: A partir del 17 d'octubre i durant tot el curs escolar, 
de dimarts a divendres de 10h a 14h. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 25 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
  
Nom i cognoms: Mònica Àlvarez 
  
Telèfon: 938154202 Ext. 7017 
  
Correu electrònic: spedagogic@victorbalaguer.cat 
  
 
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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56. Visita al Museu del Ferrocarril: Electricitat i 
ferrocarril: locomotores i senyalització 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Aquesta visita ens permet conèixer les característiques bàsiques de les 
locomotores elèctriques i les seves avantatges enfront de les locomotores de 
vapor, així com quins canvis va suposar pel ferrocarril la introducció de la tracció 
elèctrica i el que va representar en quan eficàcia i sostenibilitat del transport. 
Amb l'electricitat arribaren a les vies els primers senyals i semàfors elèctrics que 
milloraren la circulació i la seguretat del ferrocarril. El Museu exhibeix destacats 
elements ferroviaris de totes les èpoques, com l'antiga Taula d'enclavaments i 
control de trànsit i el Pont de senyals de l'estació de França de Barcelona, que 
també es visiten en aquesta proposta.  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Descobrir elements de l'entorn proper relacionats amb el trans- port del 
ferrocarril. - Conèixer, a grans trets, el marc social, cultural i històric de l'entorn 
ferroviari. - Identificar la història del ferrocarril dins la història col·lectiva, a 
través de diversos objectes i elements del passat, present i futur ferroviari. - 
Potenciar la visió del tren com a mitjà segur, ràpid i ecològic. - Fomentar el 
respecte i la valoració cap a tots els elements que formen part d'un mitjà públic 
de transport. 
  
Referits a procediments:  
  
Aquesta visita ens permet conèixer les característiques bàsiques de les 
locomotores elèctriques i les seves avantatges enfront de les locomotores de 
vapor, així com quins canvis va suposar pel ferrocarril la introducció de la tracció 
elèctrica i el que va representar en quan eficàcia i sostenibilitat del transport. 
Amb l'electricitat arribaren a les vies els primers senyals i semàfors elèctrics que 
milloraren la circulació i la seguretat del ferrocarril. El Museu exhibeix destacats 
elements ferroviaris de totes les èpoques, com l'antiga Taula d'enclavaments i 
control de trànsit i el Pont de senyals de l'estació de França de Barcelona, que 
també es visiten en aquesta proposta.  
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Cursos als que s'adreça: Primària. ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // per alumne/a. Professor gratuït 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, en el moment d'anar a la visita. Per altres opcions (xec o 
transferència), consulteu.  
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte dilluns. Horari de 
visites, de 10.30 a 14.30 hores  
   
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
   
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
L'horari de visites es pot ampliar per als centres de Vilanova i la Geltrú.  
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57. Visita al Museu del Ferrocarril: Les locomotores de 
vapor i l'antic dipòsit de màquines 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
Al Museu trobem la col·lecció de locomotores de vapor més important d'Europa 
situada en un marc incomparable: unes instal·lacions ferroviàries del s. XIX, on 
es feia el manteniment i reparació de les màquines. Aquesta visita ens permet 
descobrir la història i l'evolució del ferrocarril a través de les primeres 
locomotores originals que van funcionar i conèixer espais de treball i oficis 
desapareguts avui en dia.  
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Descobrir elements de l'entorn proper relacionats amb el trans- port del 
ferrocarril. - Conèixer, a grans trets, el marc social, cultural i històric de l'entorn 
ferroviari. - Identificar la història del ferrocarril dins la història col·lectiva, a 
través de diversos objectes i elements del passat, present i futur ferroviari. - 
Potenciar la visió del tren com a mitjà segur, ràpid i ecològic. - Fomentar el 
respecte i la valoració cap a tots els elements que formen part d'un mitjà públic 
de transport. 
  
Referits a procediments:  
Al Museu trobem la col·lecció de locomotores de vapor més important d'Europa 
situada en un marc incomparable: unes instal·lacions ferroviàries del s. XIX, on 
es feia el manteniment i reparació de les màquines. Aquesta visita ens permet 
descobrir la història i l'evolució del ferrocarril a través de les primeres 
locomotores originals que van funcionar i conèixer espais de treball i oficis 
desapareguts avui en dia.  
 
Cursos als que s'adreça: Primària. ESO 
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // per alumne/a. Professor gratuït 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, en el moment d'anar a la visita. Per altres opcions (xec o 
transferència), consulteu.  
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte dilluns. Horari de 
visites, de 10.30 a 14.30 hores   
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
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Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
   
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
L'horari de visites es pot ampliar per als centres de Vilanova i la Geltrú.  
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58. Visita conjunta museu del ferrocarril-taller de Renfe 
Integria 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Les instal·lacions del Museu, construïdes a finals del segle XIX, juntament amb 
l'Estació i el gran Taller Central de Reparacions de Renfe, van configurar un gran 
centre ferroviari i part d'ell encara segueix avui en actiu. A través de la visita a 
les instal·lacions del Museu i a l'actual Base de Manteniment Integral de Trens de 
Vilanova, els alumnes podran conèixer com ha evolucionat el funcionament del 
ferrocarril i la seva influència en els espais de treball i els oficis al llarg dels anys. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Conèixer el marc tècnic, social, cultural i històric del ferrocarril al nostre país. - 
Interpretar la influència del ferrocarril en la Revolució Industrial i la història 
econòmica de l'Estat i de Catalunya. - Descobrir la influència del ferrocarril en 
diversos aspectes del desenvolupa- ment en el nostre país. - Observar les 
característiques del ferrocarril com a mitjà segur, ràpid i ecològic. - Aprendre el 
més representatiu sobre el passat, present i futur del ferrocarril. - Fomentar el 
respecte i la valoració dels elements que formen part d'un mitjà públic de 
transport. 
  
Referits a procediments:  
  
Les instal·lacions del Museu, construïdes a finals del segle XIX, juntament amb 
l'Estació i el gran Taller Central de Reparacions de Renfe, van configurar un gran 
centre ferroviari i part d'ell encara segueix avui en actiu. A través de la visita a 
les instal·lacions del Museu i a l'actual Base de Manteniment Integral de Trens de 
Vilanova, els alumnes podran conèixer com ha evolucionat el funcionament del 
ferrocarril i la seva influència en els espais de treball i els oficis al llarg dels anys. 
  
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // alumne. Professorat gratuït. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el mateix dia de la visita. Per altres opcions (xec o transferència), 
consulteu. 
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Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte els dilluns. De 
10.30 a 14.30 hores. L'horari de visites es pot ampliar per als centres de 
Vilanova i la Geltrú. 
   
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Biblioteca temàtica del ferrocarril. Es pot demanar anticipadament 
material per a documentar la visita. 
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59. Visita guiada al conjunt arqueològic de Darró/Adarró 
  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
Es visiten les ruïnes que han estat recuperades i restaurades en una de les àrees 
d'aquest lloc històric. La passejada, en companyia d'un arqueòleg, s'il·lustra 
mitjançant plafons que presenten les principals activitats que s'hi duien a terme, 
com ara la construcció de les cases, l'obtenció del ferro o la producció de 
ceràmica. També es fa una explicació de les restes arqueològiques no 
restaurades encara, esteses pels terrenys de la rodalia, així com de la trajectòria 
del poblat ibèric i la vil·la romana que van ocupar aquest indret, entre el segle V 
aC i el VI-VII de la nostra era.  
 
També s'ofereix la possibilitat d'una xerrada que efectuarà el responsable de les 
visites a Darró de forma gratuïta al col·legi i/o IES corresponent. Amb aquesta 
activitat gratuïta es pretén facilitar la tasca del professor i treballar ibers i 
romans abans de la visita a les restes. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
-Adquirir coneixements de tipus geogràfic i històric sobre el lloc.  
-Apropar els estudiants al mètode arqueològic de recerca, que facilita la 
comprensió dels sistemes de vida i organització a les societats antigues.  
-Explicar la composició interdisciplinar dels equips arqueològics i les funcions de 
les diverses menes d'investigadors que els componen. 
-Descobrir la vida quotidiana dels primers vilanovins. 
  
Referits a procediments:  
  
- observar restes arqueològiques 
- comparar les restes arqueològiques amb els dibuixos de reconstrucció històrica 
- aprendre el mètode arqueològic d'excavació 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
- fomentar l'estima cap al patrimoni de la ciutat 
- tenir curiositat pel passat històric 
- valorar l'arqueologia com a ciència que ens apropa al passat 
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Procediments 
  
Tipus d'activitat: Visita dinamitzada 
  
Metodologia: exposició de continguts 
diàleg amb l'educador 
  
Suport per preparar l'activitat: Visita a les escoles per part de l'arqueòleg 
prèvia a la visita al jaciment 
  
Forma de treball durant l'activitat: Visita dinamitzada 
  
Cursos als que s'adreça: 5è i 6è primària. ESO. Batxillerat. Cicles Formatius.  
  
Inscripcions 
  
Preu: gratuïta 
  
Dies i hores de l'activitat: Durant tot l\'any escolar amb horaris convinguts. 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 60 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona 
  
Nom i cognoms: Mar Sánchez 
  
Telèfon: 938140000 ext 3151 
  
Correu electrònic: msanchezh@vilanova.cat 
  
Requisits pel centre:  
  
No es requereixen més enllà de tenir ganes d'aprendre entre tots plegats 
   
Lloc: Ruïnes arqueològiques de Darró/Adarró 
  
Observacions: Es un tipus d'activitat que es pot adaptar a diversos 
graus formatius, i que el coordinador de les visites pot facilitar material 
didàctic per mestres i coordinadors d'humanitats o ciències socials 
d'Escoles i Instituts 
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60. Visita-taller conjunt Museu del Ferrocarril i UPC de 
Vilanova.  
 
El ferrocarril i sistemes de tracció avançats 

 

Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
El format d'aquesta activitat és dual, per una banda es fa una visita guiada a les 
instal·lacions del Museu, fent incidència en els vehicles i altres elements 
relacionats amb la tracció elèctrica i dièsel; per altra banda, al laboratori de 
motors de la UPC de Vilanova, els professors de la universitat mostren als 
estudiants els diferents tipus de motors i n'expliquen el seu funcionament. 
  
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
- Descobrir la vinculació històrica entre l'art i el ferrocarril a través dels diferents 
llenguatges (visual, plàstic, etc). - Sensibilitzar-se envers diferents fenòmens 
estètics, tendències i manifestacions artístiques i/o tècniques de diferents 
èpoques històriques. - Observar la relació entre art i tècnica, a través del 
patrimoni. - Conèixer el valor d'un espai que ha estat productiu i que ha 
esdevingut patrimonial. 
  
Referits a procediments:  
  
El format d'aquesta activitat és dual, per una banda es fa una visita guiada a les 
instal·lacions del Museu, fent incidència en els vehicles i altres elements 
relacionats amb la tracció elèctrica i dièsel; per altra banda, al laboratori de 
motors de la UPC de Vilanova, els professors de la universitat mostren als 
estudiants els diferents tipus de motors i n'expliquen el seu funcionament. 
  
Cursos als que s'adreça: ESO. Batxillerat. Cicles Formatius 
  
Inscripcions 
 
Preu: 4.5 // alumne. Professorat gratuït. 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu, el dia de la visita. Per altres opcions (xec o transferència), consulteu. 
  
 
Dies i hores de l'activitat: Durant tot el curs escolar, excepte els dilluns. De 
10.30 a 14.30 hores. www.museudelferrocarril.org L'horari de visites es pot 
ampliar per als centres de Vilanova i la Geltrú. 
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Nombre màxim d'alumnes: 3 
 
 
Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es  
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
  
Observacions:  
  
Biblioteca temàtica del ferrocarril. Es pot demanar anticipadament 
material per a documentar la visita. 
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61. Visites guiades Museu del Ferrocarril de Catalunya.  
 
El carril de Mataró i Miquel Biada 

  
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
El primer traçat ferroviari de la península ibèrica fou el ferrocarril que cobria la 
línia Barcelona-Mataró. Miquel Biada, un indiano català, en va ser l'impulsor. La 
visita ens apropa a la figura del senyor Biada, de com va portar a terme aquest 
gran projecte i els canvis que va suposar per la industria i la societat de l'època. 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a procediments:  
El primer traçat ferroviari de la península ibèrica fou el ferrocarril que cobria la 
línia Barcelona-Mataró. Miquel Biada, un indiano català, en va ser l'impulsor. La 
visita ens apropa a la figura del senyor Biada, de com va portar a terme aquest 
gran projecte i els canvis que va suposar per la industria i la societat de l'època. 
  
Cursos als que s'adreça: ESO  
  
Inscripcions 
  
Preu: 4.5 // . 
  
Forma de pagament:  
  
En efectiu al moment de la visita 
  
Dies i hores de l'activitat: De dimarts a divendres de 10.30 a 14.30 hores. 
   
Durada de les sessions: 90 minuts 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 15 
  
Dades de contacte per l'activitat 
Museu del Ferrocarril 
Ana Grande 
938158491  
reservesmuseu@ffe.es 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
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62. Viu una experiència de ferrocarril i mar! 
 
Àmbit: Patrimoni i oferta museística 
  
Descripció:  
  
El format de la visita és dual, per una banda es fa una visita específica per les 
instal•lacions del Museu, fent incidència en els vehicles i altres elements 
relacionats amb els sistemes de tracció que han existit i la seva evolució (vapor, 
elèctrica i dièsel); per altra banda, amb l'empresa Roc Roi faran una pràctica de 
caiac que els aproparà al mar amb una activitat de navegació i una experiència 
que afavoreix la interacció amb l'entorn i el territori, la descoberta, la vivència i 
la cooperació, despertant la curiositat, les emocions . 
  
Objectius didàctics 
  
Referits a fets, conceptes i principis:  
  
La historia del ferrocarril i el seu paper en el desenvolupament tècnic i social. 
Àrees de desenvolupament i avenços del ferrocarril: en la construcció de la 
infraestructura, constant evolució tècnica en la fabricació de màquines i motors 
amb diferents tipus d'energies, millores en els vehicles de viatgers, etc. el medi 
ambient, el territori i tot el que ens envolta. 
  
Referits a procediments:  
  
Visita guiada i pràctica de caiac 
  
Referits a valors, actituds i normes:  
  
1. Ser conscient de l'evolució i desenvolupament de fets històrics i tecnològics 
2. Mostrar interès i per aprendre i col•laborar en equip  
3. Mostrar iniciativa i curiositat envers l'evolució històrica i tècnica i la seva 
influència 
4. Col•laborar i esforçar-se en aprendre i experimentar a través de la pràctica 
5. Fomentar el respecte i l'estima per l'entorn i el Be Comú 
  
Procediments 
  
Tipus d'activitat: visita i activitat esportiva marítima 
  
Metodologia: Exposició de continguts, Activitat de motivació, Pràctica i 
Manipulació, observació, debat i diàleg. 
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Suport per preparar l'activitat: 
http://museudelferrocarril.org/index.php/ca/descobreix/educacio 
  
  
Forma de treball durant l'activitat: grup classe i petits grups a la pràctica de 
caiac 
  
Cursos als que s'adreça: De 3r a 6è primària. ESO. 
 
Inscripcions 
 
Preu: 13,50 euros  per alumne 
  
Forma de pagament:  
  
el pagament s'efectuarà en efectiu, transferència o targeta al Museu del 
Ferrocarril 
  
Dies i hores de l'activitat: Entre els mesos de març i novembre. De dimarts a 
divendres de 10.30 a 14.30 hores 
  
Nombre de sessions: 1 
  
Durada de les sessions: 2 hores 
  
Nombre màxim d'alumnes: 30 
  
Nombre mínim d'alumnes: 10 
  
Dades de contacte per l'activitat 
  
Museu del Ferrocarril de Catalunya. Vilanova i la Geltrú 
  
Nom i cognoms: Ana Grande 
  
Telèfon: 93815 84 91 
  
Correu electrònic: educacio@museudelferrocarril.org 
   
Requisits pel centre:  
  
El número màxim d'alumnes es refereix a l'acompanyament per part d'un 
monitor del Museu. La reserva es pot fer per més d'una clase 
  
Lloc: L'activitat es realitza al mateix centre 
  
Observacions:  
Activitat preparada conjuntament pel Museu del Ferrocarril i la base de 
l'empresa Roc Roi a Vilanova  


