
VICPUNTZERO I MEV
El MEV continua el present curs amb un grup de propostes 
conjuntes amb l’espai Vicpuntzero, des d’on es descobrirà la 
història de la ciutat de Vic a través d’una perspectiva diferent, 
amb l’art i el patrimoni com a protagonistes. Les activitats 
s’oferiran a grups escolars de primària i secundària.

VIC, ART I HISTÒRIA. UN VIATGE FANTÀSTIC EN EL TEMPS.
Entre els espais del Vicpuntzero i del MEV, fem un viatge fan-
tàstic al passat en el qual descobrirem la història de la ciutat
i construirem una gran línia del temps.

RESSEGUINT EL BATEC DE LES PEDRES. Taller d’arqueologia 
entre l’entorn del Vicpuntzero i del MEV. Viurem de primera 
mà la feina dels arqueòlegs i arqueòlogues des de la desco-
berta del patrimoni fins a la seva exposició en un museu.

REVELEM! EMPREMTES D’ART I HISTÒRIA. Durant el segle XIX, 
diversos intel·lectuals van consagrar la seva vida a la literatu-
ra, la política i la història de Catalunya, i la ciutat de Vic no en 
restà aliena. Des de la mirada d’alguns dels protagonistes de 
la Renaixença vigatana, descobrirem la història de la ciutat; 
capturant i revelant algunes imatges mitjançant un taller ar-
tístic amb càmera obscura.

BESTIARI D’OSONA
El MEV i el Servei Educatiu d’Osona continuen un projecte 
on l’alumnat coneix i documenta els animals i les bèsties pre-
sents al patrimoni de la comarca, geolocalitzats amb la pla-
taforma Mobile Historical Maps. La convocatòria d’inscripció 
per participar de les sessions de formació i guiatge es farà a 
través del Servei Educatiu d’Osona.

APADRINEM EL NOSTRE PATRIMONI
El MEV col·labora amb el programa impulsat pel Departament 
d’Educació per promoure el coneixement del patrimoni cul-
tural. Es tracta d’apadrinar un element patrimonial per part 
del centre educatiu per aprofundir en el seu coneixement 
des del punt de vista històric, artístic, cultural o científic.

CONDICIONS
Horari activitats: matins i tardes de dimarts a di-
vendres. Es prega la màxima puntualitat per al 
bon desenvolupament de l’activitat 

NOMBRE D’ALUMNES
un grup-classe (màxim 30 alumnes). Es fan les adap-
tacions de continguts necessàries a cada nivell.

PREU
75€ cada activitat per grup-classe.
Vicus i Visió Romànica: 4,5€ per participant.
Activitats Vicpuntzero: 4,5€ per participant.

Reserves a:
reserves@museuartmedieval.cat
Tel 938 869 360

museuartmedieval.cat
@mevmuseu

ACTIVITATS EDUCATIVES
2022 – 2023

Col·laboracions



UNA IMMERSIÓ AL MÓN MEDIEVAL * La nova sala immersiva 
del MEV ens permetrà viatjar a l’interior d’una catedral romàni-
ca de fa mil anys. A través de diferents materials educatius i de 
la col·lecció del MEV introduirem aspectes de l’art, la societat i 
la vida quotidiana a l’edat mitjana. 

LES ESTACIONS DEL MEV: LA TARDOR Amb les arts plàstiques 
coneixem el romànic i el gòtic. Descobrim les obres i compo-
sem un frontal i un retaule.

LES ESTACIONS DEL MEV: L’HIVERN Amb la música descobrim 
els oficis artesans i els gremis. Mirem i escoltem una història 
d’artesans, coneixem les obres i fem els sons d’alguns gremis. 

LES ESTACIONS DEL MEV: LA PRIMAVERA Amb escenificaci-
ons ens apropem als descobriments arqueològics. Investi-
guem, coneixem les obres, assagem i escenifiquem. 

DESCOBRIM LA MÒMIA I L’ANTIC EGIPTE AL MUSEU Activitat 
vinculada a l’arqueta de l’Antic Egipte per venir al museu a des-
cobrir aquesta cultura mil·lenària a través del contacte amb les 
obres originals. 

ELS ANIMALS DEL MUSEU Al MEV hi ha animals que formen 
part de la nostra vida quotidiana o animals salvatges fantàstics 
o simbòlics. Elaborarem el bestiari del museu i us el podreu 
endur a l’escola. 

Maleta pedagògica
L’ARQUETA DE L’ANTIC EGIPTE Recurs educatiu de préstec gra-
tuït a les escoles perquè pugueu fer ús d’una eina motivado-
ra, amb diversos materials i informació per ajudar a descobrir 
l’enigmàtica civilització egípcia.

AUSO. UNA DE ROMANS Ens submergirem en el món romà uti-
litzant el llenguatge audiovisual. La casa romana, el fòrum i el 
temple seran alguns dels escenaris que utilitzarem per editar 
un curtmetratge sobre la vida quotidiana en època romana. 

VISIÓ ROMÀNICA: OLIBA + ROMÀNIC + CAMPANAR CATEDRAL 
Una visita guiada exclusiva per fer un viatge 1000 anys enrere 
seguint la petjada d’Oliba i pujar al campanar romànic més alt 
de Catalunya. 

CIÈNCIA I ART: ELS COLORS DEL ROMÀNIC Utilitzant tècni-
ques científiques actuals desvelarem quins eren els secrets del 
pintor de fa mil anys per fabricar els pigments. Inclou proposta 
plàstica de la tècnica del tremp. 

VICUS. UNA CIUTAT EN JOC!  Una activitat de gamificació 
perquè els alumnes descobreixin l’època medieval a través del 
joc. Proves, reptes, premis i recompenses on el treball col·labo-
ratiu serà clau per arribar a un acord. 

TALLER D’ARQUEOLOGIA Visitarem la sala d’arqueologia del 
Museu, parlarem de la prehistòria, de les cultures mediterrà-
nies de l’antiguitat i, també, de la metodologia que fan servir 
els arqueòlegs per comprendre el passat a través d’un taller.

EL MÓN MEDIEVAL. UN VIATGE IMMERSIU DEL ROMÀNIC AL 
GÒTIC * A través de la nova sala immersiva del MEV farem un 
recorregut per l’art, la història i el pensament de l’edat mitjana, 
des del feudalisme al naixement de la burgesia. 

MUSEU I TECNOLOGIA * Descobrirem com és un museu del 
segle XXI i com s’utilitzen les noves tecnologies, com la digi-
talització d’obres d’art i les impressions 3D, apropant l’art als 
alumnes. També digitalitzarem algunes peces per poder treba-
llar posteriorment a l’aula.

LLEGIM ELS SÍMBOLS EN L’ART ROMÀNIC Els símbols de les 
obres romàniques es desvetllen i s’interpreten establint com-
paracions amb imatges d’altres cultures i contemporànies.

ELS GREMIS I ELS OFICIS ARTESANS A partir de les col·lec-
cions de teixit, vidre, pell, orfebreria, forja i ceràmica veurem 
com s’organitzaven i treballaven els artesans, i com han canviat 
els sistemes de producció i l’economia al llarg de la història.

OBSERVACIÓ I ANÀLISI D’OBRES ROMÀNIQUES I GÒTIQUES 
Aprofundim en l’anàlisi formal i estilístic de la pintura i l’escul-
tura romànica i gòtica. Una informació artística molt útil per les 
proves de Selectivitat. 

EL CEL I LA TERRA Ens aproximen a l’origen de la tradició del 
Nadal i els reis. Davant d’un frontal romànic, les figures dels 
personatges protagonistes prenen vida. 

EL CAVALLER, LA PRINCESA I EL DRAC Ens familiaritza amb 
la llegenda de sant Jordi. Davant d’una pintura gòtica, els 
personatges ens narren les seves aventures. Un fantàstic 
drac ens guia en un recorregut pel museu. 

LLUM, FORMES I COLORS Formes, colors, textures, llum… A 
través de l’art medieval jugarem i experimentarem, fent volar 
la imaginació i desenvolupant la creativitat.

Infantil

Primària

Primària/Secundària

Secundària/Batxillerat

Batxillerat

* NOVETATS

BÈSTIES * En motiu de l’exposició Bèsties s’oferiran activitats 
educatives per primària i secundària al voltant dels bestiaris 
medievals i de les representacions i simbologia dels animals 
en l’art romànic i gòtic. Disponibles a partir del mes de març. 
Consulteu la pàgina web per a més informació.

Exposicions temporals


