
 

 

 

Les històries dels Cabòries 

Aquesta activitat fa un recorregut per les sales dedicades a la historia antiga o medieval amb 

l’objectiu d’apropar el museu i la nostra història als més menuts. Els Cabòries són un grups 

d’historiadors que acompanyen als més menuts pel museu per tal de recordar com són les 

accions quotidianes d’un dia i quina fem una darrera l’altra. A partir d’una sèrie de materials i 

les respostes dels infants, anirem descobrint com era un dia en la vida dels nens i les nenes 

d’altres temps.   

Edat:  Aquesta activitat està adreçada als alumnes de P3, P4 i P5   

Durada: 1 hora i 30 minuts  

Material necessari: L’educador proporcionarà tot allò necessari per a la correcta execució de 

l’activitat. Ara bé, si a l’escola es poden treballar les diverses accions que succeeixen en un dia 

i identificar-les amb un objecte que podeu portar al museu, serà fantàstic. Però si no es pot 

fer, no és imprescindible. Les accions que treballem són: Accions del matí (vestir-se, rentar-se, 

pentinar-se, arreglar-se...); traslladar-se a l’escola (caminar, agafar el metro, el cotxe...); 

primeres accions a l’escola; dinar, jugar; aprendre; arribada a casa, dormir.  

1. Quins continguts estructuren l’activitat? 

El recorregut possibilita als infants la descoberta del museu de la mà d’un dels membres de 

l’equip dels Cabòries. Ells són els encarregats de guiar-los en aquest viatge pel temps. Sense 

que els alumnes tinguin consciència de realitzar una activitat educativa, els principals aspectes 

que treballarem són:  

• Les accions quotidianes d’un dia.  

• Els objectes que identifiquen les accions més quotidianes.  

• Aprenentatge de vocabulari nou.  

• El coneixement de diferents unitats temporals: hora, dia, setmana, mes i any.   

• El coneixement d’alguns conceptes històrics molt bàsics.  

• La descoberta de diferents espais i àmbits del museu així com els objectes que aquest 

conté.  



 

 

 

2. Com és la dinàmica de l’activitat?  

Les activitats plantejades pel Servei Educatiu del museu tenen la voluntat que els alumnes 

interactuïn amb l’espai que els envolta: observin, manipulin, s’interroguin, etc. D’aquesta 
manera, van construint el coneixement de forma conjunta amb l’educador del museu. 

Aquesta activitat es desenvolupa en forma d’itinerari per les sales del món antic o del món 

medieval (en funció de l’edat dels infants). Al llarg de la narració i aprofitant els entorns del 

museu, s’introdueixen conceptes molt bàsics com: el dia, l’hora, el mes, l’any; així com les 

diverses accions que podem fer en un dia. Aprofitem per comparar aquestes accions amb les 

que succeïen en temps passats.  

Per tal d’afavorir al desenvolupament de la visita, seria bo haver treballat amb els alumnes les 

diverses accions d’un dia: accions del matí (vestir-se, rentar-se, pentinar-se, arreglar-se...); 

traslladar-se a l’escola (caminar, agafar el metro, el cotxe...); primeres accions a l’escola; 

dinar, jugar; aprendre; arribada a casa, dormir. I al mateix temps, identificar-les amb un 

objecte que podem portar al museu. De totes maneres, no és imprescindible pel correcte 

funcionament de l’activitat.  

3. Què hi aprenem?  

A partir de la dinàmica participativa que planteja l’activitat i de la intervenció del Cabòries els 

alumnes aprenen a:  

• Valorar la llengua com a mitjà de comunicació entre les persones.  

• Distingir les diferents accions d’un dia.  

• Utilitzar la imaginació com a eina d’aprenentatge. 

 

4. Capacitats: 

•  Aprendre a pensar i a comunicar. 

•  Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. 

•  Aprendre a conviure i habitar el món: comportar-se d’acord amb unes pautes de  

 convivència durant la visita al museu. 


