
PROPOSTA
DIDÀCTICA





Els museus que conformen la Xarxa de Museus de les Terres 
de Lleida i Aran posen a l’abast de la comunitat educativa 
diferents propostes didàctiques que permeten descobrir el 
nostre passat a través de l’experimentació, la investigació i la 
re�exió. 

La potencialitat dels museus del territori és, precisament, 
l’ampli ventall d’àrees de coneixement, competències, 
períodes històrics i àmbits temàtics que permeten treballar.

Les propostes dels museus de la xarxa aborden aquesta 
diversitat des de la transversalitat i la interdisciplinarietat, 
fent possible la plena adaptació de les activitats al 
currículum i a la programació educativa.



Ecomuseu de les Valls d’Àneu

c/ del Camp, 22-24
25580 Esterri d'Àneu 
973 62 64 36
http://www.ecomuseu.com/ 
ecomuseu@ecomuseu.com

temàtica didàctica

L’Ecomuseu de les Valls d’Àneu ofereix una visita a la 
Casa Gassia, una casa conservada tal com era a al segle 
XIX i principis del XX. Les activitats es basen en el 
coneixement de la vida social quotidiana i el 
descobriment dels jocs tradicionals pallaresos 
mitjançant els espais de la llar i els diferents materials 
lúdics que es posen a disposició del grup visitant.

proposta d’activitats

· Visita guiada a Casa Gassia
· Jocs tradicionals pallaresos



Museu de Cervera

c/ Major, 115
25200 Cervera
973 53 39 17
http://www.museudecervera.cat/ 
museu@museudecervera.cat

temàtica didàctica

La proposta didàctica del Museu de Cervera engloba els 
àmbits de coneixement basats en el descobriment d’un 
espai singular com l’espai domèstic burgès de la Casa 
Duran, la Universitat a Cervera al 1700, la vida a pagès i la 
construcció de retaules. Tot mitjançant diferents 
propostes als espais del museu o bé a l’escola, a través de 
diferents formats lúdics (jocs, investigació, tallers o 
visites guiades amb iPads).

proposta d’activitats

· Cervera 1700. La Catalunya moderna
· I tu, què col·lecciones?
· Coneix la Casa Duran. Quotidianitat 
al segle XIX

· L’hora del batre
· CLUEDO a la Casa Duran
· Fem un retaule



temàtica didàctica

L’oferta dels museus de Tàrrega es basa en la didàctica 
dels valors socioemocionals. A la fàbrica, els tallers estan 
enfocats a gestionar situacions i potenciar el diàleg en la 
pressa de decisions; a més a més es treballa la ciència i la 
tècnica des d’una vessant molt lúdica. Al Museu 
Comarcal els tallers s’enfoquen cap a la convivència i el 
respecte, a més de permetre un primer contacte amb la 
metodologia  d’investigació històrica i arqueològica.

Museu Comarcal de l’Urgell
c/ Major, 11
25300  Tàrrega
Tel. 973 31 29 60
info@museutarrega.cat
web: http://museutarrega.cat/ 

Museu Trepat
Av. Josep Trepat i Galceran, s/n
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 16 16
informacio@museutrepat.cat
http://www.museutrepat.cat/ca/

proposta d’activitats

Museu Comarcal de l’Urgell
· Dis-CRIM-inació
· El taller de les Estimes de 1501
· Els amulets
· L’escriptura i el calendari hebreus
· La dieta Kosher

Museu Trepat
· Taller de les emocions
· La memòria dels obrers
· Taller de l’embarrat
· Innovaemoció
· La foneria a la xocolata
· Les eines de treball. Joc de 
descoberta



Museu d’Art Jaume Morera

c/ Major 31 i Av. Blondel 40, baixos
25007 Lleida 
973 70 04 19 
http://mmorera.paeria.es/
mmorera@paeria.cat

temàtica didàctica

Els programes i les activitats educatives del Museu d’Art 
Jaume Morera tenen com a objectiu apropar els 
diferents públics a la interpretació i gaudi de la creació 
moderna i contemporània. Les diferents iniciatives que 
impulsem volen estimular la curiositat, promoure la 
comprensió crítica de les obres d’art i fomentar la 
participació, el debat i la sensibilitat del públic vers les 
arts i el patrimoni artístic.

proposta d’activitats

Les propostes de treball es basen en 
visites dinamitzades a les exposicions 
acompanyades de tallers actius que 
permeten posar en pràctica el 
contingut de la visita mitjançant 
diferents tècniques artístiques. 

temàtica didàctica

Els programes i les activitats educatives del Museu d’Art 
Jaume Morera tenen com a objectiu apropar els 
diferents públics a la interpretació i gaudi de la creació 
moderna i contemporània. Les diferents iniciatives que 
impulsem volen estimular la curiositat, promoure la 
comprensió crítica de les obres d’art i fomentar la 
participació, el debat i la sensibilitat del públic vers les 
arts i el patrimoni artístic.



Museu de Guissona
c/ del Tint, s/n
25210 Guissona, Lleida
973 55 14 14
museu@guissona.cat
http://museudeguissona.cat/inici/

Reserves:
didactica@guissona.cat
973 55 14 14 (Gemma)

temàtica didàctica

Al Museu Iesso Ciutat Romana es poden treballar 
diferents aspectes de la vida romana a la zona. A partir 
de restes es treballa el llatí, l’alimentació, la ciutat de 
Iesso o el treball de la llana. També es treballa l’Època 
Medieval a partir de visites al casc antic de Guissona i 
l’elaboració de pergamins.

proposta d’activitats

· Les inscripcions llatines del Museu 
de Guissona

· Els Caecilivs vs. Els Flavivs
· Els secrets de Iesso
· Com cuinaven els romans?
· L'Almodis de Guissona
· El Marc i la Clàudia descobreixen la 
ciutat de Iesso

· Pintem amb pintura al tremp
· Treballem la llana com ho feien els 
romans

· De la Iesso romana a la Guissona 
actual

· Un tomb per la ciutat romana de 
Iesso



temàtica didàctica

A partir de diferents activitats dins i fora del Museu de la 
Conca Dellà, l’alumnat es pot acostar a la vida dels 
dinosaures que van habitar la zona. Es proposen tallers 
d’investigació i descobriment basats en les mides dels 
dinosaures, el seu aspecte físic, la reproducció a través 
d’ous o l’elaboració d’un treball de camp.

Museu de la Conca Dellà
c/ del Museu, 4   
25650 Isona
973 66 50 62 
museucd@parc-cretaci.com
http://www.parc-cretaci.com/

Dinosfera:
c/ de les Escoles, s/n
25793 Coll de Nargó
636 41 76 78
info@dinosfera.com
http://dinosfera.com/

proposta d’activitats

Museu de la Conca Dellà
· Petjades al carrer: Qui ha passat per 
aquí?

· Petjades al carrer. Qui arriba primer al 
museu?

· Quant pesa un dinosaure?
· Quan i on van viure els Dinosaures?
· La Petjada Perfecta
· Investigadors del Cretaci I i II
· Itinerari pels estanys de Basturs
· A pas de dinosaure

Dinosfera
· Les postes de dinosaure a Coll de 
Nargó

· Museu Dinosfera I i II



temàtica didàctica

El Museu de la Noguera proposa endinsar-se en les tres 
cultures que van conviure a l’edat mitjana -cristiana, 
jueva i musulmana- des de la perspectiva de 
l’al-Àndalus i a través de la descoberta del territori i de 
la ciutat que en formava part, madina Balaghí.

Des del Centre d’Interpretació de l’Or del Segre es 
treballa la història de l’explotació de l’or al riu Segre, les 
propietats i usos d’aquest valuós metall i el medi 
natural, social i cultural que l’envolta amb un taller de 
recerca d’or.

Museu de la Noguera
Pl. dels Comtes d'Urgell, 5
25600 Balaguer
973 44 51 94
http://www.museucn.com/
museu@balaguer.net

Centre d’Interpretació de l'Or del Segre
Av. Comte Jaume d'Urgell, 12
25600 Balaguer
973 44 86 68
http://www.museucn.com/
ordelsegre@balaguer.cat

proposta d’activitats

Museu de la Noguera
· La ciutat de les tres cultures
· La trampa del temps
· Què és un museu?

Centre d’Interpretació de 
l'Or del Segre
· L’aventura de la palleta d’or
· A la recerca de l’or del Segre
· Descobrim el riu i la bultra
· Les pedres secretes del Segre



temàtica didàctica

Al Museu de Lleida es poden treballar diferents 
moments històrics i artístics, des de la Prehistòria �ns 
al Barroc. Els temes que es treballen permeten una 
lectura multidisciplinar de les col·leccions, i  ens 
permeten parlar de ciència, mites i llegendes, 
alimentació, art, arqueologia, religió i bestiaris. Tot un 
món per descobrir a través de les peces exposades al 
museu.

Museu de Lleida
Carrer del Sant Crist, 1
25002 Lleida
973 28 30 75
museu@museudelleida.cat
http://museudelleida.cat/ 

Bloc educatiu: 
http://www.museudelleida.cat/blocedu-
catiu/

proposta d’activitats

· Fem d’arqueòlegs
· Descobrim el Museu amb Roald Dahl
· Pinotxo i l’artesà de fusta
· El Camí de Sant Jaume
· Animalia
· Mites i llegendes
· Tècniques artístiques
· Història de l’alimentació
· Les tres cultures de la Lleida medieval
· Del Romànic al Gòtic
· Descobrim la Lleida del Barroc
· El Museu hospitalari



temàtica didàctica

Als Musèus dera Val d’Aran es poden treballar diferents 
moments del passat, a partir de mètodes didàctics 
actuals, basats especialment en les experiències 
sensorials i l’acostament emocional.

A partir dels tallers i visites que s’ofereixen es donen a 
conèixer diferents moments de la història, els canvis en 
la vida quotidiana i laboral, l’alimentació o els processos 
tecnològics tradicionals.  

Musèu dera Val d’Aran
Tor deth Generau Martinhon
c/ Major, 26 - 25530 Vielha
973 64 18 15
http://www.cultura.conselharan.org
info.museu@aran.org

Ecomusèu çò de Joanchiquet
      c/ Major - 25551 Vilamòs
Fàbrica dera Ian
      c/ Major s/n - 25530 Vielha
Mòla de Salardú
      Paratge dera mòla - 25598 Salardú

proposta d’activitats

Musèu dera Val d’Aran
· La història en sensacions. Prehistòria 
· La història en sensacions. Romans
· La història en sensacions. Edat Mitjana
· La història en sensacions. Un govern 
local

· La història en sensacions.  S. XIX-XX
· Coneix la nostra història 
· Lletres en 3D: Taller de poesia visual
· L'art penjat d'un �l

Ecomuseu çò de Joanchiquet
· Coneix el nostre "auviatge"

Fàbrica dera Ian
· Vine i farem una ovella per coixí
· La Fabrica dera lan de Vielha més a 
prop teu

· Taller per a mecànics agosarats

Mòla de Salardú
· Coneix els avenços de la tècnica



Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Plaça Palau, 1 
25280 Solsona
973 48 21 01
http://museusolsona.cat/ 
museu@museusolsona.cat

temàtica didàctica

Les principals temàtiques didàctiques al Museu de 
Solsona corresponen a l'art medieval (Romànic i Gòtic) i 
a les diferents etapes de la prehistòria.

Mitjançant els tallers i visites guiades es donaran les 
pautes per entendre la nostra història i, en el cas dels 
tallers, de fer partíceps els alumnes en l'elaboració d'una 
obra, convertint-se en pintors, escultors i joiers per un 
dia.

proposta d’activitats

· L'art medieval, un art simbòlic
· Vine a conèixer els personatges del 
museu

· Taller d’escultura de pedra
· Taller de pintura mural i sobre taula 
d'època romànica

· Taller de prehistòria
· Aprendre a documentar material 
arqueològic



Museu Diocesà d’Urgell

Plaça del Deganat 
25700 La Seu d’Urgell
973 35 32 42
http://www.museudiocesaurgell.org/

temàtica didàctica

Des del Museu Diocesà d'Urgell es preparen visites a 
mida per a les escoles de la comarca. S’han desenvolupat 
diferents propostes adreçades a les etapes d’educació 
infantil, educació primària i educació secundària, que 
combinen el treball a l’aula amb la visita a la Catedral de 
la Seu d’Urgell i el Museu, amb l’objectiu de promoure el 
coneixement i la difusió del patrimoni sacre.

proposta d’activitats

En aquests moments s’està treballant 
per a dotar de propostes didàctiques el 
Museu Diocesà d'Urgell, en el marc del 
nou projecte museològic. Amb alguns 
centres educatius del territori pròxim 
també es treballa el projecte l’Escola 
Adopta un Monument.





NIVELLS EDUCATIUS

EDUCACIÓ INFANTIL 0-3

EDUCACIÓ INFANTIL 3-6

PRIMÀRIA CICLE INICIAL

PRIMÀRIA CICLE MITJÀ

PRIMÀRIA CICLE SUPERIOR

ESO (1r i 2n)

ESO (3r i 4rt)

BATXILLERAT

EDUCACIÓ ESPECIAL

EDUCACIÓ D’ADULTS

ENSENYAMENTS PROFESSIOALS

ENSENYAMENTS D’IDIOMES

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS



ÀMBITS TEMÀTICS



PERÍODES

PALEONTOLOGIA

PREHISTÒRIA

MÓN IBÈRIC

MÓN ROMÀ

EDAT MITJA – MÓN ANDALUSÍ

EDAT MITJA – MÓN JUEU

EDAT MITJA – MÓN CRISTIÀ

RENAIXEMENT (S. XVI)

BARROC (S. XVII-XVIII)

REALISME I MODERNISME (S. XIX)

CONTEMPORÀNIA (S. XX)



ÀREES



COMPETÈNCIES



Disseny i maquetació 


