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BENVINGUTS AL MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA 

El Museu Etnològic de Barcelona va tornar a obrir les portes al públic el 2015 amb un espai i 

unes exposicions completament renovats. Situat a la muntanya de Montjuïc, forma part d’un 

conjunt únic amb el Museu de Cultures del Món, al carrer Montcada,  dedicat a 

l’antropologia i al coneixement i a la reflexió sobre diferents aspectes de la vida humana que 

són universals. 

 

Al Museu Etnològic hi trobem eines, joguines, atuells domèstics, vestits, pintures i objectes 
diversos de la vida quotidiana que ens parlen de formes de viure de diferents racons del 
planeta. Es tracta de formes de viure que canvien constantment, properes i llunyanes, presents 
i passades, algunes universals i altres molt particulars. Ens parlen de tot un conjunt de 
pràctiques, sabers i creences que impliquen viure com a individus inscrits en societats que és el 
que anomenem cultura.  

L'origen del Museu Etnològic es remunta a 1942. Custodia 70.000 peces adquirides al llarg de 
la seva història. En aquesta nova etapa, la recerca i divulgació del Museu Etnològic se centren 
en la societat actual, complexa i plural, fent servir una eina fonamental de l'antropologia com 
és la comparació. Ens convida a que ho fem comparant l'entorn quotidià que ens envolta amb 
el nostre propi passat, que sovint ens pot semblar exòtic. També mostra les solucions que han 
trobat altres cultures en paisatges naturals i socials tan iguals com diferents al nostre. 

Un museu social 

El Museu Etnològic s'inscriu dintre del paradigma de la museologia social. Es tracta d'un 
plantejament que posa el museu al servei de la societat i fomenta la participació i 
col·laboració amb els diferents agents que la conformen. 

El patrimoni de la subalternitat 

L'antropologia és la ciència que estudia els pobles, la gent. En paraules del professor Llorenç 
Prats, “El patrimoni etnològic és un patrimoni de pobres i marginats, de les classes subalternes 
i dels pobles subalterns”. Això es concreta en l’interès per peces que mostren les formes de 
vida de les classes populars i treballadores d'arreu del món, i també les que incorporen una 
perspectiva de gènere. 

De l'objecte al significat 

La funció de l’objecte és dur-nos a reflexionar sobre conceptes antropològics i universals, 
mostrant al mateix temps la diversitat de l'espècie humana i les seves expressions. Com s'ha 
fet aquest objecte, com s'utilitza i, en definitiva, quin és el seu entorn social i cultural. 
Suports com la literatura, la fotografia o l'audiovisual són imprescindibles per situar cada 
peça i fer-ne la interpretació. 

Comparar és entendre 

Una eina fonamental per a la reflexió etnològica és la comparació. Tan exòtica és una màscara 
africana com un estri agrícola del segle XIX, però totes dues ens poden ajudar a reflexionar 
sobre els nostres rituals, creences, identitat i com ens relacionem amb l'entorn social i natural. 
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Els espais del Museu Etnològic 

 
• Planta 2: L’exposició permanent mostra: 

El Mur: un fris de vint metres amb un collage d'objectes representatius dels diferents 
àmbits de la nostra societat, que integra peces de diferents orígens geogràfics, 
històrics i temàtics conviden a reflexionar sobre l’àmbit domèstic, les creences, el món 
del treball i l’espai públic, el joc i la festa.  
Els Àmbits: sis espais dedicats als oficis i els seus protagonistes, complementat per 
materials multimèdia: la barca, la premsa de vi, la cabana de pastor, el teler de la 
filadora, el bufador de ferrer i l'armari d'herbolari. 
Sentir el patrimoni: àrea reservada a l'experimentació sensorial amb el patrimoni 
etnològic;  és el patrimoni accessible.  
Els patis interiors:  Allotgen tres falles,  peces úniques de grans dimensions, on està 
present la cultura popular i  tradicional dels Països Catalans (dos gegants de la ciutat de 
Barcelona), i el paper dels pioners de l'etnografia, Joan Amades i Ramon Violant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Planta 4:  Està dedicada a exposicions temporals. Actualment s’exposa Les cares de 

Barcelona. 

• Planta 0: La reserva visitable mostra les extenses i variades col·leccions del museu, 

procedents de tot el món, i està dedicada als orígens i la història del museu i als pioners de 

la institució. 
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EL PROGRAMA EDUCATIU DEL MUSEU ETNOLÒGIC  

La nostra filosofia 

 

El programa educatiu del Museu Etnològic de Barcelona es fonamenta en el 

potencial de l’antropologia cultural, mitjançant el treball didàctic amb la cultura 

material representada a les seves col·leccions, per construir valors col·lectius, 

basats en el coneixement propi i dels altres i l’empatia amb les seves experiències, 

en fomentar el descobriment de les cultures a través dels objectes, i en 

desenvolupar les capacitats d’anàlisi i de creativitat dels infants, proposant un 

aprenentatge col·laboració, holístic i experiencial. 

 

L’aprenentatge basat en la cultura material parteix  de l’apreciació del paper 

significatiu de les “coses” en les nostres vides. Els objectes conformen el nostre món, 

formen part intrínseca en activitats tan quotidianes com la comunicació, la vida 

familiar, les creences, el treball, l'art o l’oci i la festa. L’antropologia cultural els 

dimensiona més enllà de les seves propietats físiques i ens proporciona l’oportunitat 

d’aprofundir en els conceptes i categories bàsiques que configuren la vida en 

societat. Ens ofereix una oportunitat única d’aprendre sobre el món des de 

l’experiència pròpia.   

Valors: de la comprensió a la vinculació 

Les col·leccions del museu permeten aprendre sobre inquietuds col·lectives, 

problemes quotidians i situacions similars a les que ens trobem habitualment 

resoltes de manera diferent, tot explorant les formes de vida de persones properes i 

llunyanes. Comprendre aquests valors dels objectes de la cultura explica les 

diferències a través de les semblances, vinculant-nos a les experiències humanes en 

la seva globalitat. 

Descobriment: de la motivació a l'aprenentatge 

Els objectes que conformen la cultura material contenen un notable potencial de 

motivació. Desenvolupen la necessitat de saber despertant l’interès inicial dels 

infants i estimulant la seva curiositat i creativitat. La manipulació i indagació sobre 

els objectes és una forma d'aprenentatge actiu que involucra infants i joves d'una 

manera que altres mètodes sovint no fan, fent-los protagonistes de les accions 

educatives. 

Capacitats: de l'observació a la creació 

Observar els objectes genera reptes intel·lectuals, però també estímuls socials, 

creatius i emocionals. Proporcionen inspiració per a l'art, l'escriptura imaginativa i el 

drama, ja que mostren com es poden expressar i compartir  idees i sentiments de 

manera tangible. Tothom pot experimentar amb els objectes; sovint per l'alumnat 

amb dificultats d’aprenentatge el món dels objectes proporciona un context 

especialment afavoridor per desenvolupar les seves capacitats. 
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Què es pot aprendre de  l’etnologia? 

L’etnologia pot definir-se com un àmbit d’activitat i reflexió dins de l’antropologia 

cultural. L'antropologia cultural estudia la societat i la cultura humanes, descrivint 

i explicant, analitzant i interpretant les similituds i diferències culturals. Per 

estudiar i interpretar la diversitat cultural es realitzen dos tipus d'activitats: 

l'etnografia (basada en el treball de camp) i l'etnologia (basada en la comparació 

transcultural). 

Així doncs, l’antropologia cultural és la disciplina de les ciències socials que s’ocupa 

de la cultura, però no existeix una definició que comprengui totes les consideracions 

de les què s’ocupa. Però cultura avui en dia es un terme polisèmic, no és un terme 

en absolut reservat per a la utilització exclusiva d'especialistes sinó que des de ja fa 

força temps és ben propi també del llenguatge quotidià, tot i que hi entra molt 

posteriorment al moment de la seva adopció per part de l'antropologia. En 

antropologia no ens referim, doncs, a la idea humanista de cultura (com a belles 

arts, literatura, etc.) sinó a les formes d’actuar i pensar que són apreses per l’ésser 

humà en el seu procés de socialització.  

A l’antropologia li interessa tot allò que té a veure amb la vida humana en societat: 

el llenguatge i la comunicació, el pensament simbòlic, la construcció de 

classificacions sobre la realitat, la construcció i transmissió de costums i visions del 

món, l’organització, el consens i el conflicte social (política, parentiu, relacions de 

gènere) o la relació amb el medi ambient. La cultura és un sistema complex en què 

aquests diferents elements es relacionen formant un sistema. L’antropologia 

s’interessa tant per estudiar les diferents formes d’entendre, pensar i veure el món 

com per les pràctiques i interaccions socials reals i la cultura material associada. 

Hi ha tres temes específics que poden ser tractats amb coherència unitària des del 

Museu Etnològic de Barcelona. Ens referim primerament a la diversitat cultural i a la 

sostenibilitat, que són conceptes sobre el que pivoten un conjunt de problemes 

actuals de la societat contemporània. L’antropologia com a disciplina i el Museu 

Etnològic de Barcelona, com a institució que pot vehicular aquest coneixement cap a 

la societat, poden complementar un treball que ja té una forta presència als centres 

educatius i a la ciutat de Barcelona. Finalment, hi ha un tercer tema propi i exclusiu 

del museu, que és el d’explicar què és la mateixa antropologia, com treballa, què 

l’interessa i quines són les explicacions que proposa sobre el món on vivim. 

 

Per saber-ne més 

• Kottak, C. P. (2011). Antropología cultural. México, D.F.: McGraw-Hill.  

• Institut Català d’Antropologia http://www.antropologia.cat/  

• Revista d'Etnologia de Catalunya http://www.raco.cat/index.php/RevistaEtnologia  

• Savage Minds/Anthrodendum  https://savageminds.org/ 
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La didàctica de l’objecte 

L’ensenyament-aprenentatge de la cultura, de la diversitat cultural i de la relació de 

la cultura amb el medi a l’educació infantil, primària i secundària planteja reptes 

diferents, però tots relacionats amb la pròpia complexitat del concepte i de la 

multiplicitat de les seves expressions materials i immaterials. Una manera eficaç 

d’aproximar-se és a través de l’observació, l’anàlisi i l’experimentació amb objectes, 

amb la cultura material.  

Interrogar els objectes -els materials amb què van ser elaborats, el seu disseny i 

decoració, el seu ús- permeten posar de manifest els recursos tecnològics, les formes 

de vida i aspectes del món simbòlic i comunicacional d'aquelles persones i societats 

que els van crear i van utilitzar o segueixen fent-los servir. S’han plantejat dues línies 

de treball didàctic amb la cultura material: d'una banda la indagació sobre els objectes 

de la vida quotidiana des d’una perspectiva transcultural i, d'altra, la seva dimensió 

genèrica com a documents o fonts d'informació social i històrica.  

En referència als mètodes de treball, l'acostament a l'objecte permet desenvolupar 

tant el raonament inductiu (partint del concret/la peça, al general/concepte sintètic) 

com el deductiu (partint de l'estructura d'un sistema cultural com a punt de partida 

per conèixer les realitats particulars significades en l'objecte). Una aproximació 

complementària a la lectura dels objectes en l’educació primària i secundària pot 

realitzar-se amb la comparació contrastada a partir d'altres de la mateixa categoria 

que siguin familiars, establint així un lligam directe entre el present viscut i l’alteritat 

(en el temps o en l’espai) materialitzada en l'objecte. L'alumnat pot així utilitzar un 

punt de referència a partir de la seva pròpia experiència que li servirà de base per a 

una nova lectura. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE A PARTIR DELS OBJECTES 

Mètodes 

 

Raonament inductiu 

Raonament deductiu 

Comparació i 
analogia 

Habilitats 

Reconeixement de 
propietats  

Creativitat i destresa 

Observació i anàlisi 

Experimentació 

Classificació i catalogació 

Criteris de preservació 

Conceptes 

Similituds i diferències 
culturals 

Canvi i continuïtat 

Complexitat social  

Tecnologia 

Modes i estils 

Creences 

 

Per saber-ne més 

• Bardavio, A.; González Marcén, P. (2003). Objetos en el tiempo: las fuentes 

materiales en la enseñanza de las ciencias sociales. Barcelona: Horsori Editorial 

• Durbin, G. (1990). Learning from Objects. A Teacher's Guide. London. English 

Heritage, Education Service (accesible a https://www.tes.com) 

• Santacana, J., Llonch, N. (2012). Manual de didáctica del objeto en el museo. 

Gijón: Editorial Trea. 
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ACTIVITATS PER A CENTRES EDUCATIUS 

Les propostes d’activitats educatives del Museu Etnològic de Barcelona tenen com a finalitat 

oferir diferents mirades de com utilitzar l’etnologia com a suport a l’estudi i coneixement de 

la diversitat cultural en el temps i en l’espai. Inclou activitats per ajudar a l’alumnat a 

entendre i comprendre el significat dels objectes de les col·leccions del museu, com poden 

investigar-los i convertir-los en eines d’aprenentatge interdisciplinari. 

Orientacions generals 

Totes les activitats proposades estan estructurades en dues parts, una centrada en la visita a 

l’exposició estable del museu amb un treball específic, en funció del nivell educatiu, sobre una 

de les àrees expositives (Sentir el Patrimoni, els Àmbits o el Mur), i una segona part que, en 

forma de taller, complementa i reforça els continguts treballats a la visita. En el cas de que un 

centre educatiu vulgui realitzar les activitats amb dos grups aula, s’alternarà i adaptarà la 

seqüència de les dues parts, de forma que mentre un grup faci la primera, l’altre grup faci la 

segona i viceversa.  En els cas d’alumnat amb necessitats especials cal comunicar-ho en el 

moment de la reserva i el servei educatiu es posarà en contacte amb el centre per ajustar 

l’activitat a les seves característiques. 

Entre les dues parts de l’activitat està programat un temps de pausa durant el qual l’alumnat 

podrà gaudir d’una estona d’esbarjo al jardins de Laribal als quals s’accedeix de forma directa 

des de l’edifici del museu. En cas de pluja, l’edifici del Museu compta amb un ampli porxo on 

l’alumnat podrà romandre protegit aquesta estona a l’aire lliure.  

Material necessari 

Per a la realització de les activitats, el Museu Etnològic de Barcelona proporcionarà a l’alumnat 

tot el material necessari (material d’escriptura, carpetes, etc.); no cal, per tant, que es porti 

cap tipus de material des del centre educatiu. 

Difusió i seguiment de l’activitat 

Abans de venir, amb la vostra reserva, envieu-nos la corresponent autorització per a l’ús 

d’imatge de l’alumnat. 

Un cop feta la visita, animem a tots els centres educatius a que enviïn a l’adreça electrònica de 

contacte del museu els enllaços de blocs, pàgines web, etc. del seu centre amb treballs, 

valoracions o fotografies relacionats amb la seva estada al museu per poder-los incloure també 

a la mateixa pàgina de Facebook.  

Reserva de l’activitat 

Les reserves per realitzar les activitats s’hauran de fer a l’adreça electrònica  

reservesmeb@bcn.cat o per telèfon (93 256 23 00). 

El Museu Etnològic ofereix el servei d’autocar gratuït a les escoles que reservin activitats, fins a 

exhaurir els fons disponibles. Les peticions s’atendran per ordre de recepció.  

  

Reserva de l’activitat 

Les reserves per realitzar les activitats s’hauran de fer a l’adreça electrònica  

reservesmeb@bcn.cat o per telèfon (93 256 23 00). 

El Museu Etnològic ofereix el servei d’autocar gratuït a les escoles que reservin activitats, fins 

a exhaurir els fons disponibles. Les peticions s’atendran per ordre de recepció.  
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Educació Infantil. Segon Cicle. Mil i un objectes 

Descobrint les històries amagades en les andròmines 

 

Visita amb activitats d’aprenentatge per descobriment i taller de creació 

A través dels objectes del museu es pot aprendre sobre les diferències i les semblances entre 

les comunitats humanes. Amb l’ajut de les titelles del museu, l’alumnat aprendrà com 

s’utilitzen o s’han utilitzat objectes quotidians per entendre com són, com es fan servir i quina 

informació aporten sobre diferents formes de vida. A la segona part de l’activitat els infants 

s’inspiraran en aquests i d’altres objectes per crear un objecte original per a un museu 

imaginari.   

 

CAPACITATS 

• Aprendre a pensar i a comunicar    Anàlisi d’objectes 

• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa   Creació d’objectes 

• Aprendre a conviure i habitar el món   Observació de la diversitat 

CONTINGUTS 

• Descobrir sensorialment les  
característiques físiques d’objectes 

• Reflexionar sobre les característiques 
funcionals i culturals dels objectes 

• Elaborar objectes per a un museu 
imaginari 

CONCEPTES CLAUS 

• Aprenentatge sensorial 

• Comunicació oral 

• Semblances i diferències de les 
experiències quotidianes 

• Treball creatiu 
 

 

 

 

• Durada: 90 minuts (pausa inclosa)    

• Nombre d’alumnes: grup aula (fins a 25) 

• L'activitat permet dos grups aula alhora 

 

 



 
14 

Objectius  

L’alumnat treballarà, a través de la percepció i la manipulació dels objectes de la col·lecció i la 

creació lliure d’objectes, els següents aspectes:  

• S’aproximarà a la tecnologia aplicada en l’elaboració dels objectes, aprenent sobre les 

formes, els materials i els usos als que estaven destinats. 

• Assignarà diferències i establirà semblances en funció de diferents variables.  

• Treballarà com, a través dels objectes, aprenem sobre les formes de vida de les diverses 

cultures del món. 

• Compartirà reflexions sobre les seves experiències quotidianes. 

• Crearà objectes, inspirats en els del museu, afegint els valors propis. 

• Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu. 

• Descobrirà les col·leccions del museu.   

 

Àrees del currículum 

Les activitats proposades estan dirigides a contribuir al desenvolupament de les següents 

capacitats relacionades amb diverses àrees del currículum:  

• Descoberta d’un mateix i dels altres  

− Exercitació progressiva d’hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, atenció, 

escolta, diàleg i respecte. 

• Descoberta de l’entorn 

− Observació i reconeixement de semblances i diferències en objectes i materials.  

− Observació de la diversitat de costums, maneres d’interpretar la realitat, procedències, 

llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de classe.  

• Comunicació i llenguatge 

− Experimentació amb tècniques plàstiques bàsiques. 

 

Seqüència de l’activitat 

1. Benvinguda al museu  

− Presentació del museu i recorregut breu per la reserva visitable i l’exposició estable, tot 

posant-la en relació amb el fons del museu. 

2. Visita amb observació guiada 

− Presentació de l’àrea expositiva Sentir el Patrimoni mitjançant la narració d’una titella. 

− Manipulació comentada d’objectes per establir diferències i similituds en relació a 

l’experiència dels infants. Treball d’observació amb l’elaboració d’un dibuix i posada en 

comú de les observacions. 

3. Pausa i esbarjo  

4. Taller de creació 

− Creació individual d’un objecte amb materials diversos i confecció d’una cartela (nom que 

se li dona a l’objecte i autor/a) amb el suport de l’educador/a.  

− Presentació i comentari col·lectiu dels objectes elaborats. 
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Educació Primària. Cicle Inicial. Mil i un objectes 

Descobrint les històries amagades en les andròmines 

Visita amb activitats d’aprenentatge per descobriment i taller de creació 

Es tracta d’una activitat per descobrir com, a través dels objectes, es pot aprendre sobre les 

diferències i les semblances entre les comunitats humanes. La manipulació i classificació en 

petits grups dels objectes que s’utilitzen o s’han utilitzat serà la clau per introduir el llenguatge 

de les andròmines i entendre com són, com es fan servir i quina informació aporten sobre les 

formes de vida quotidianes d’altres temps i d’altres cultures. A la segona part de l’activitat els 

infants s’inspiraran en aquests i d’altres objectes per crear un objecte original per a un museu 

imaginari.   

 

COMPETÈNCIES 

• Coneixement i interacció amb el món físic   Anàlisi d’objectes 

• Artística i cultural      Creació d’objectes 

• Comunicativa lingüística     Comunicació oral 

• Matemàtica      Sistemes de classificació 

 

CONTINGUTS 

• Descobrir sensorialment les  
característiques físiques d’objectes 

• Reflexionar sobre les característiques 
funcionals i culturals dels objectes 

• Elaborar objectes per a un museu 
imaginari 

CONCEPTES CLAUS 

• Propietats dels objectes 

• Diversitat cultural 

• Observació i creació 

• Treball col·laboratiu 
 

 

• Durada: 90 minuts (pausa inclosa)    

• Nombre d’alumnes: grup aula (fins a 25) 

• L'activitat permet dos grups aula alhora 
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Objectius  

L’alumnat treballarà, a través de la percepció i la manipulació dels objectes de la col·lecció i la 

creació lliure d’objectes, els següents aspectes:  

• S’aproximarà a la tecnologia aplicada en l’elaboració dels objectes, aprenent sobre les 

formes, els materials, els usos als que estaven destinats elaborant classificacions senzilles. 

• Assignarà diferències en funció del temps (actual/del passat) i/o de la cultura.  

• Treballarà com, a través dels objectes, aprenem sobre les formes de vida de les diverses 

cultures del món. 

• Crearà objectes sintetitzant les observacions realitzades afegint els valors propis  

• Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu. 

• Descobrirà les col·leccions del museu.  

 

Àrees del currículum 

Les activitats proposades estan dirigides a contribuir a l’assoliment de les següents 

competències en diverses àrees de coneixement:  

• Coneixement del medi natural, social i cultural 

− Observació, descripció i classificació de materials en funció d’algunes propietats. 

− Canvis i continuïtats en fets quotidians i en elements del patrimoni. 

• Educació artística 

− Composició individual i col·lectiva d’objectes a partir de materials i tècniques diverses. 

• Llengua catalana  

− Normes bàsiques que regeixen la interacció oral. 

− Sensibilitat per a les diferències i les semblances entres llengües diferents. 

• Matemàtiques 

− Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris. 

 

Seqüència de l’activitat 

1. Benvinguda al museu  

− Presentació del museu i recorregut breu per la reserva visitable i l’exposició estable, tot 

posant-la en relació amb el fons del museu. 

2. Visita amb observació guiada 

− Presentació de l’àrea expositiva Sentir el Patrimoni i organització del grup per parelles 

− Manipulació comentada d’objectes per establir les diferències i les similituds que hi ha 

entre cultures i èpoques. Anotacions d’observacions en fitxes adaptades i posada en comú. 

3. Pausa i esbarjo  

4. Taller de creació 

− Creació individual d’un objecte amb materials diversos i confecció d’etiqueta identificat iva 

(nom que se li dona a l’objecte, funció i autor/a) amb el suport de l’educador/a.  

− Presentació i comentari col·lectiu dels objectes elaborats.  
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Educació Primària. Cicle Mitjà. Xarxes, agulles i martells  

Dels oficis del passat a les professions del present 

Visita amb activitats d’aprenentatge i dramatització 

Ens aproparem als canvis i complementarietat dels oficis i les professions des de dues 

perspectives: la primera relacionada amb el procés tècnic mostrat mitjançant els objectes 

exposats al museu sobre els oficis tradicionals i, en segon lloc, en l’aportació necessària de 

cada professió/ofici al manteniment i benestar de les comunitats, tant al passat com al 

present. La primera perspectiva es desenvoluparà a partir de l’observació estructurada dels 

àmbits d’oficis tradicionals, mentre la segona es basarà en una proposta de dramatització 

basada en les diferents fonts documentals del museu (objectes, textos i fotografies). L’activitat 

finalitzarà amb una posada en comú aplicant l’experiència i els raonaments formulats a la 

societat contemporània. 

 

COMPETÈNCIES 

• Social i ciutadana      Oficis i professions 

• Comunicació corporal     Dramatització 

• Comunicativa lingüística     Producció de textos orals 

• Artística i cultural      Valoració del patrimoni  

OBJECTIUS 

• Investigar sobre les característiques 
d’oficis tradicionals i de la seva cultura 
material  

• Comparar els oficis tradicionals amb les 
professions actuals 

• Posar en pràctica estratègies de 
comunicació oral, expressió corporal i 
treball col·laboratiu 

CONCEPTES CLAUS 

• Investigació guiada  

• Tecnologia 

• Treball col·laboratiu 

• Sostenibilitat 

 

• Durada: 90 minuts (pausa inclosa)    

• Nombre d’alumnes: grup aula (fins a 25) 

• L'activitat permet dos grups aula alhora 

  



 
18 

Objectius  

L’alumnat treballarà a través de l’observació dels objectes de la col·lecció i de la seva 

contextualització dramatitzada els següents aspectes: 

• Es familiaritzarà amb les característiques d’oficis tradicionals i de la tecnologia i cultura 

material associada a ells, tot establint connexions entre aquests i les professions actuals.  

• Reflexionarà sobre la complementarietat i l’articulació dels diferents oficis i professions pel 

funcionament de les societats. 

• Posarà en pràctica estratègies de treball col·laboratiu. 

• Elaborarà habilitats d’argumentació per expressar oralment punts de vista i opinions. 

• Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu. 

• Descobrirà les col·leccions del museu. 

 

Àrees del currículum 

Les activitats proposades estan dirigides a contribuir a l’assoliment de les següents 

competències relacionades amb diverses àrees de coneixement:  

• Coneixement del medi natural, social i cultural 

− Cerca i contrast d’informació en diferents suports 

− Anàlisi diacrònica i sincrònica de l’evolució d’alguns aspectes de la vida quotidiana 

− Identificació del paper dels homes i les dones, individualment i col·lectiva, en la història 

• Educació artística 

− Paper social i cultural del patrimoni i les manifestacions artístiques.  

• Llengua catalana  

− Dramatització de contes i altres textos literaris 

• Educació física 

− Experimentació del cos i del moviment com a instruments d’expressió i comunicació 

 

Seqüència de l’activitat 

1. Benvinguda al museu  

− Presentació del museu i recorregut breu per la reserva visitable i l’exposició estable, tot 

posant-la en relació amb el fons del museu. 

2. Visita amb observació guiada 

− Presentació de l’àrea expositiva dels Àmbits i organització per grups d’oficis. Cada grup 

realitzarà un treball  d’observació guiada. Posada en comú i reflexió sobre oficis antics i 

professions actuals. 

3. Pausa i esbarjo  

4. Dramatització 

− Caracterització de l’alumnat com grups dels oficis de fa un segle i representació d’una 

situació fictícia que requereix una solució col·laborativa, mitjançant un guió pautat. 
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Educació Primària. Cicle Superior. Explorar la cultura  

Investigar la societat a través dels objectes 

Visita amb treball de recerca simulada i joc de pistes 

Aquesta activitat està dirigida a posar en pràctica diferents mètodes de la recerca etnològica i 

antropològica a partir de dos apropaments complementaris. En el primer d’ells es treballaran 

procediments comparatius a partir de temes estructurals de la recerca antropològica (l’àmbit 

domèstic, les creences, el treball i el joc) exposats en l’àrea del Mur i material fotogràfic. El 

segon apropament es basarà en una recerca inductiva, organitzada en torn a un joc de pistes, 

que incorporarà l’observació detallada de les col·leccions del museu a la reserva visitable per 

tal d’establir connexions inferencials sobre conjunts d’objectes. 

 

COMPETÈNCIES 

• Aprendre a aprendre     Mètodes de recerca 

• Social i ciutadana      Significat cultural dels objectes 

• Comunicació lingüística     Síntesis orals 

• Matemàtica       Lògica de l’espai 

 

OBJECTIUS 

• Investigar sobre la informació que aporta 
la cultura material 

• Posar en pràctica mètodes de recerca 
aplicats  a les col·leccions del museu 

• Comparar els diferents àmbits de la 
cultura pròpia amb altres cultures  

CONCEPTES CLAUS 

• Investigació simulada 

• Raonament comparatiu i inductiu 

• Diferència i convivència 

• Treball col·laboratiu 

 

 

 

• Durada: 90 minuts (pausa inclosa)    

• Nombre d’alumnes: grup aula (fins a 25) 

• L'activitat permet dos grups aula alhora 
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Objectius  

L’alumnat treballarà a través de la recerca sobre objectes de la col·lecció i d’un joc de pistes els 

següents aspectes: 

• Es familiaritzarà amb temes estructurals de la recerca etnològica i antropològica.  

• Establirà relacions entre la informació que aporten els objectes quotidians amb l’estudi de 

la cultura i la societat, passada i actual. 

• Aplicarà mètodes de recerca per a l’obtenció de coneixements significatius. 

• Elaborarà habilitats d’ordenació d’idees i d’argumentacions estructurades. 

• Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu. 

• Descobrirà les col·leccions del museu. 

 

Àrees del currículum 

Les activitats proposades estan dirigides a contribuir a l’assoliment de les següents 

competències relacionades amb diverses àrees de coneixement:  

• Coneixement del medi natural, social i cultural 

− Realització d’un treball d’investigació mitjançant el treball cooperatiu. 

− Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida.  

• Educació artística 

− Relació entre les qualitats perceptibles i el que pretenen les imatges i els objectes.  

− Reconeixement de maneres de viure en les imatges i els objectes. 

• Llengua catalana  

− Interacció en els diàlegs o debats. 

− Comprensió del sentit global i específic d’un text de tipologia diversa en diferents formats. 

• Matemàtiques 

− Ús del raonament espacial en la utilització de mapes i la planificació d’itineraris.  

 

Seqüència de l’activitat 

1. Benvinguda al museu  

− Presentació del museu i comentari general de l’exposició estable. 

2. Visita amb activitat de recerca simulada 

− Presentació de l’àrea expositiva del Mur i distribució de l’alumnat per grups i sectors 

temàtics. Treball d’identificació dels objectes i la seva comparació amb objectes d’altres 

països i cultures a partir de fotografies. Exposició de conclusions i posada en comú. 

3. Pausa i esbarjo 

4. Joc de Pistes 

− Presentació breu de la reserva visitable, explicació de la mecànica del joc i distribució del 

material. Recerca de pistes per grups i elaboració de resultats vinculats als objectes 

indicats a cada pista. Presentació de resultats i elaboració en comú de la solució final del 

joc. 
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ESO. 1er Cicle. Explorar la cultura  

Investigar la societat a través dels objectes 

 

Visita amb treball de recerca simulada i joc de pistes 

Aquests activitat està dirigida a posar en pràctica diferents mètodes de la recerca etnològica i 

antropològica a partir de dos apropaments complementaris. En el primer d’ells es treballaran 

procediments hipotètic-deductius i de presentació museogràfica a partir de temes estructurals 

de la recerca antropològica (l’àmbit domèstic, les creences, el treball, el joc i la festa) exposats 

en l’àrea del Mur. El segon apropament es basarà en una recerca inductiva, organitzada en 

torn a un joc de pistes, que incorporarà l’observació detallada de les col·leccions del museu per 

tal d’establir connexions inferencials sobre conjunts d’objectes. 

 

COMPETÈNCIES 

• Aprendre a aprendre     Mètodes de recerca 

• Social i ciutadana      Significat cultural dels objectes 

• Artística i cultural      Llenguatge museogràfic 

• Matemàtica       Lògica de l’espai 

 

OBJECTIUS 

• Investigar sobre la informació que aporta 
la cultura material 

• Posar en pràctica mètodes de recerca 
aplicats  a les col·leccions del museu 

• Reflexionar sobre els àmbits de la cultura 
actual i la seva expressió material i 
tecnològica  

CONCEPTES CLAUS 

• Investigació simulada 

• Raonament deductiu i inductiu 

• Perspectiva crítica de la societat 

• Treball col·laboratiu 

 

• Durada: 90 minuts (pausa inclosa)    

• Nombre d’alumnes: grup aula (fins a 25) 

• L'activitat permet dos grups aula alhora 
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Objectius  

L’alumnat treballarà a través de la recerca sobre objectes de la col·lecció i d’un joc de pistes els 

següents aspectes: 

• Es familiaritzarà amb temes estructurals de la recerca etnològica i antropològica.  

• Establirà relacions entre la informació que aporten els objectes quotidians amb l’estudi de 

la cultura i la societat, passada i actual. 

• Aplicarà mètodes de recerca per a l’obtenció de coneixements significatius. 

• Analitzarà i experimentarà amb el llenguatge museogràfic. 

• Adquirirà pautes de comportament, observació i gaudi en un museu. 

• Descobrirà les col·leccions del museu. 

 

Àrees del currículum 

Les activitats proposades estan dirigides a contribuir a l’assoliment de les següents 

competències relacionades amb diverses àrees de coneixement:  

• Ciències socials, geografia i història 

− Participar de forma cooperativa en l’elaboració, realització i avaluació de projectes. 

− Identificar els processos i mecanismes que regeixen la interrelació entre fenòmens polítics, 

econòmics, socials i culturals. 

• Educació visual i plàstica 

− Desenvolupar projectes col·lectius que potenciïn les possibilitats expressives, crítiques i 

comunicatives dels diferents procediments i processos de recerca artística i visual. 

• Llengua catalana i castellana 

− Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència de coneixements i d’idees. 

− Cerca del significat del lèxic desconegut a partir del context. 

• Matemàtiques 

− Ús del raonament espacial en la utilització de mapes i la planificació d’itineraris.  

− Construcció, composició i descomposició d’objectes de dues i tres dimensions. 

 

Seqüència de l’activitat 

1. Benvinguda al museu  

− Presentació del museu i comentari general de l’exposició estable. 

2. Visita amb activitat de recerca simulada 

− Presentació de l’àrea expositiva del Mur i distribució de l’alumnat per grups per sectors 

temàtics. Treball d’identificació i valoració dels objectes i creació d’una museografia pròpia 

a partir de la tècnica Cubeecraft. Exposició de conclusions i posada en comú. 

3. Pausa i esbarjo  

4. Joc de pistes 

− Presentació breu de la reserva visitable, explicació de la mecànica del joc i distribució del 

material. Recerca de pistes per grups i elaboració de resultats vinculats als objectes 

indicats a cada pista. Presentació de resultats i elaboració en comú de la solució final del 

joc. 


