Activitat 13. El museu. L’home artífex de
l’arquitectura i de l’urbanisme

Et trobes a la plaça Marc Vitruvi, una plaça que duu el nom d’un arquitecte
romà que va contribuir amb la construcció d’edificis i va teoritzar sobre el
món de l’arquitectura i de l’urbanisme. Aquest arquitecte va viure durant
l’època de l’emperador Octavi August.
Quins edificis devien fer i dissenyar els arquitectes en l’Antiga Roma
.....................................
.....................................

En aquesta plaça hi ha diferents elements tots ells interessants de conèixer.
Una escultura de l’artista Miguel Ángel González, titulada Entre tots, també
les reproduccions d’un milliari romà i d’una columna clàssica, i tres xiprers.

1. Aquest edifici és molt conegut amb el nom de Collegi Pitàgores.
Pensa un mica i digues a què pot ser degut aquest nom.
....................................................

2. Ordena les fotografies de la més antiga a la més moderna i intenta
explicar l’ordre i el que ens mostra cadascuna

3. Abans d’entrar al museu farem un exercici per recordar les normes i les
actituds que s’han de tenir a l’hora d’accedir en un espai com aquest.
Llegeix en veu alta solament aquelles que hauríem de complir

Escuchar

Atendre les explicacions

Learn

Trabajar el dosier

Play football

Muntar amb bicicleta

Comer

Saltar a corda

Ser respectuós

Sleep

Cridar

Participar en els tallers

Observar

Prendre coses de valor

Read

Tenyir-se el cabell

4. Què és un museu?

5. A continuació tens un plànol d’Almacelles. Un requadre de línea
discontinua indica on està el museu. Fixa’t amb els símbols que tens a sota,
encercla el que creguis que identifica el museu i dibuixa’l en el lloc
corresponent. Atreveix-te a dir en veu alta què identifiquen la resta.

El museu us mostrarà:

 L’evolució de les ciutats al llarg del temps
 La gent que viu a les ciutats
 L’urbanisme

i

l’arquitectura dels pobles,

viles i ciutats
 Els models d’urbanisme que presenten les
ciutats: els seus carrers i les seves places
 Les ciutats amb carrers rectes
 La vila d’Almacelles
 Els seus tresors

Sala 1. Àgora

(apareixen el primers poblats)

Els primers assentaments apareixen en? Tria la resposta correcta

Prehistòria
Protohistòria
Història

Sabries diferenciar aquests tres grans períodes de la història de la
Humanitat?

De les imatges que tens a continuació quina es correspon al primers
assentaments

Algunes ciutats gregues i romanes presenten uns carrers rectes i
unes

places

centrals

on

es

troben

les

àgores

i els

fòrums

respectivament.

Milet, ciutat grega

C aesaraugusta, ciutat romana

Explica què són les àgores i els fòrums. En cas de no saber-ho
pregunta-ho al monitor/-a
.................................................................................................
.................................................................................................
....................................................

Sala 2 Burg.

(comtes i comtesses viuen en

palaus i castells)

Durant l’edat mitjana, es construïren molts pobles i ciutats. Alguns
d’aquests amb un urbanisme irregular, desordenat, carrers estrets i
sense sortida i places petites i tancades. Altres amb un urbanisme
regular, carrers rectes i places grans i obertes
De les poblacions que hi ha a continuació i de les que hi ha a la sala,
digues quines corresponen al primer cas i quines al segon

Sala 3. Plaça Forta

(muralles i fossars per

defensar-se)

En l’Edat moderna, els conflictes bèllics van obligar a moltes ciutats
a fortificar-se a fi de poder defensar la població. La forma dibuixada,
coneguda com a estrellada, es va convertir en una realitat.

Per què creus que van optar per aquesta forma? Penses que era fàcil
de defensar-la i difícil d’atacar-la?
.................................................................................................
.................................................................................................
..............................................................

Sala 4 Urbs

(les ciutats tenen grans places i

avingudes)

Aquest és el plànol d’una important ciutat sud-americana. Investiga i
digues de quina ciutat es tracta........................

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

Quines activitats creus que podien fer en aquests espais?
.........
.........
.........

La plaça ha estat al llarg del temps en pobles viles i ciutats, un espai
molt especial i és per aquest motiu que solen ser espais grans, ben
guarnits i que destaquen molt.

Les ciutats i pobles medievals amb carrers bruts, estrets, places
petites, poca llum van anar canviant a partir dels segles XVII i XVIII
per convertir-se en ciutats més modernes, obertes i netes. Es
construïren nous edificis, s’obriren grans avingudes i les places es van
eixamplar.

Anota al costat de la foto el nom de la localitat i el nom de la sala on
es troben

C iutat medieval

..........................
..........................

C iutat barroca

..........................
...........................

Sala 5. Almacelles

(una ciutat ideal)

Aquest dibuix és la nova vila d’Almacelles. La que va dissenyar el
mestre Josep Mas Dordal.

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. En forma de lluna
2. Rectes
3. Corbs
4. En forma d’estel
5. En forma de sol

Almacelles és una vila molt nova, tan sols té 240 anys. Les ciutats
que en aquells temps es feien de nou, solien fer carrers rectes i
places grans

Sabries dir quants anys té la localitat on vius tu? ..................

La maqueta que hi ha al fons de la sala representa la vila
d’Almacelles. Observa-la molt bé i fes una petita redacció de tres
línies d’allò que hi veus.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

El monitor t’explicarà la història de la vila. Des dels seus orígens fins
avui. Si has estat atent podràs dir si les següents afirmacions són
veritat (V) o mentida (M).

 La vila actual d’Almacelles fou construïda l’any 1773

V

M

 A Almacelles la gent que hi viu són andorrans

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

 Avui Almacelles té 7.000 habitants

V

M

V

M

V

M

V

M

 Quan es va projectar la nova vila es va pensar en una
gran plaça central
 L’arquitecte que va construir la vila fou Josep Mas Dordal
 La gent que va venir a viure a la nova vila eren de
Segòvia i Badajoz

Sala 6 Metròpoli

(les ciutats i els pobles es

fan grans)

Sabries dir quina és aquesta ciutat?....................
És una ciutat d’aquest segle XXI o és una ciutat de l’Antiguetat
clàssica? Raona la resposta en veu alta

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

estat

més

ràpida

a

les

ciutats.

Sabries

dir

per

què?........................................................................................

Quins són els professionals que treballen en el disseny i els nous
barris de les nostres, viles, pobles i ciutats.

Arquitectes

sí

no

Mestres

sí

no

Urbanistes

sí

no

Delineants

sí

no

Futbolistes

sí

no

Fontaners

sí

no

Com

creus

que

podria

ser

la

ciutat

del

futur?

.................................................................................................
................................................................................................

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?
Com es diu museu i escola en anglès? I en castellà?
Quina és la diferència entre poble i ciutat?
Creus que els museus tenen com a objectiu formar a la gent?
Creus que els museus tenen algunes semblances amb les escoles?

