Activitat 1. El museu. Pobles i ciutats
Et trobes a la plaça Marc Vitruvi, una plaça que duu el nom d’un
arquitecte del passat

1. Avui has vingut a visitar el Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal. Saps en quina vila et trobes?..........
En quina comarca es troba aquesta vila?.........
En quina estació de l’any estàs visitant el museu? Encercla el dibuix
correcte

2. Aquest edifici abans de ser un museu era una escola de nens i
nenes i la plaça en què et trobes era el lloc on jugaven. Així doncs
aquest espai era un .........

3. Abans d’entrar al museu farem un exercici per recordar les normes
i les

actituds que hem de tenir a l’hora d’entrar en un espai com

aquest. Encercla les que creguis que són correctes un cop dins del
museu

Escoltar

Atendre les explicacions

Aprendre

Treballar el dossier

Jugar a pilota

Muntar amb bicicleta

Menjar

Saltar a corda

Ser respectuós

Dormir

Cridar

Participar en els tallers

Observar

Prendre coses de valor

Llegir

Regar els documents

4. Relaciona els espais amb el seu ús

C amp d’esports

curen a la gent malalta

Ajuntament

es conserva i exposa coses d’un gran valor

E scola

es juga a futbol

Hospital

els nens i nenes aprenen

Museu

es gestiona un poble

Entrem al museu i estem atents al que ens
expliquen i ens mostren els treballadors del
museu.

Sala a sala anirem veient l’evolució dels pobles i
ciutats des de la seva aparició fins als nostres
dies. Veurem com els canvis què s’hi produeixen
estan relacionats amb les necessitats de la gent
que hi viu.

Sala1 Àgora

(apareixen el primers poblats)

Busca la imatge a la sala i digues què és:...................
Abans de l’aparició dels primers pobles i ciutats, on vivia
l’home? Encercla el dibuix correcte i posa el nom sota el dibuix

Sala 2 Burg

(comtes i comtesses viuen en

palaus i castells)

Què creus què pot ser l’edifici de la foto? .........................

En època medieval els pobles, viles i ciutats tenien... Encercla
les respostes correctes.

carrers

tallers d’artesans

supermercats

esglésies

pavellons esportius

autopistes

places

palaus

torres i muralles

aeroports

Sala

3

Plaça

Forta

(es

construeixen

muralles i fossars per defensar-se)

Busca aquesta ciutat i digues quin és el seu nom:.................
Quina és la forma predominant de les ciutats fortificades en
aquesta època?................ Dibuixa-la resseguint els punts

Sabries dir per què construïen muralles i baluards al voltant de
les ciutats? ....................

Sala 4 Urbs

(les ciutats tenen grans places i

avingudes)

En el model de ciutat hispanoamericana acostuma a haver-hi en
el centre un espai molt important, quin és?................

En les vitrines del museu es guarden els documents i materials
més importants, per què deu ser això? Subratlla les respostes
correctes

1. perquè estan més protegits i així no es poden fer malbé
2. perquè no passin fred
3. perquè no s’escapin fàcilment del museu
4. perquè la gent no els toqui

Sala 5 Almacelles

(una ciutat ideal)

Aquest és el projecte de la nova vila d’Almacelles

Fixa’t amb el dibuix i amb la foto que hi ha abans d’entrar a la
sala i digues com són els carrers. Subratlla la resposta correcta

1. Rectes
2. Corbs
3. En forma d’estel
4. En forma de sol
Estiguis atent a les explicacions i respon a les afirmacions amb:
veritat (V) o mentida (M)
 La vila actual d’Almacelles fou construïda l’any 1773

V M

 Des d’un principi varen construir una església i un palau

V M

 L’església duu el nom de Sant Pere i Sant Pau

V M

 Quan es va projectar la nova vila es va pensar en una
petita plaça central

V M

 L’arquitecte que va construir la vila fou Josep Mas Dordal

V M

 La gent que va venir a viure eren de Segòvia

V M

Sala 6 Metròpoli

(les ciutats i els pobles es

fan grans)

Sabries dir quina és aquesta ciutat?....................

En els darrers anys les ciutats s’han fet grans per l’augment de
la població que hi ha anat a viure. Alguns pobles també però el
creixement ha estat més ràpid a les ciutats.

Quins són els professionals que treballen en el disseny i els
nous barris dels nostres pobles i ciutats. Encercla la resposta
correcta

Arquitectes

sí

no

Pastissers

sí

no

Urbanistes

sí

no

Delinea nts

sí

no

Futbolistes

sí

no

Pallassos

sí

no

Les ciutats actuals tendeixen: a espais grans, verds i respectuosos
amb

el

medi ambient,

contaminin?............

o

bé,

a

espais

petits,

bruts

i que

Concloem
Ara podem fer un exercici de conclusió tot responent en veu
alta a les següents peguntes

Què és el que més t’ha agradat?
Quines coses has après?
Creus que és interessant observar i estudiar les ciutats?
El teu poble o ciutat s’assembla a Almacelles?
Com es diu poble i ciutat en anglès? I en castellà?
Has après la diferència entre poble i ciutat?
Creus que és interessant visitar els museus?

