Activitat 8. Som arquitectes i urbanistes
Ens dirigim a la primera planta de l’edifici on s’hi troben dues sales per fer activitats. Avui farem d’arquitectes i
urbanistes i comptarem amb l’ajuda d’en Josep Mas Dordal, el mestre d’obres que va fer la nova vila d’Almacelles

1. Sabeu a què es dediquen aquests professionals.
Encercla les respostes correctes. Estan en anglès

Sell flowers

project villages

Sell vegetables

fix cars and bikes

Make plans

design streets a squares

Build houses

make cakes

A continuació tens un dibuix del museu en planta on hi pots veure els diferents espais.
2. Fixa’t bé amb les dimensions de la planta baixa i de la planta primera

3. Hem d’ajudar a en Josep a fer els primers càlculs i interpretacions. Primer però, haurem de concretar alguns
conceptes
Què és un dibuix en planta? ................................

Planta baixa

Planta primera

Suma els espais següents:

Suma els espais següents:

Sala d’exposicions +

Sala d’actes 1+

recepció +

sala d’actes 2 +

lavabos +

passadissos

magatzem +

sala de màquines

passadissos

= ..................
= ...............

El MAU té en total:................ m2
El Museu de Lleida té 2.600 metres quadrats
El Museu d’Història de Catalunya té: 4.000 metres quadrats
El Museu d’Artesa de Lleida té: 200 metres quadrats
Ordena els quatre museus de més gran a més petit
............................... >.................................>..............................>.................................

4. Els arquitectes dissenyen els carrers i places dels pobles i ciutats. Els carrers poden ser rectes o corbs i les
places poden ser quadrades, o poden tenir altres formes. En Josep Mas Dordal va dissenyar per a Almacelles, uns
carrers .................................. i una plaça ..............................
Com va fer en Josep, dibuixa la teva ciutat ideal, de tipus reticular, en planta
Segueix les següents instruccions que et poden orientar

1. Agafa el paper que et facilitaran
2. Agafa llapis, goma, colors i regles
3. El monitor/-a us facilitarà dibuixos de ciutats
4. Recorda dibuixar la plaça principal, les places secundàries, els carrers, les illes de les cases
5. Dóna nom a les places i carrers
6. Colloca el nom d’edificis ja siguin particulars o públics
7. Un cop fet el dibuix amb llapis, repassa’l amb retolador
8. Pinta les places amb color blau, els carrers amb color verd, les illes de les cases amb color vermell
9. Fes una llegenda al costat per identificar tot allò que has dibuixat. Has d’utilitzar els gomets de colors, al costa dir a
què es correspon el color i pintar-ho amb el color

Podràs mostrar el teu projecte de ciutat com va fer en Josep Mas Dordal

5. Completa el relat següent amb les paraules que tens a sota. Fixa’t bé perquè no totes les paraules et
serviran. Algunes quedaran fora.
La ........ de Almacelles se encuentra ubicada en la comarca del ............, provincia de .......... Cuenta con una
població de aproximadamente 7.000 ............. y es considerada una de las más grandes a nivel de comarca y
de provincia. Su gente trabaja en el sector primario, ................. y terciario, siendo el primero el que tiene más
repercusión y más .............. Los orígenes de este municipio y de su villa se encuentran en el siglo XVIII cuando
las tierras que actualmente ocupa y trabaja quedaron desiertas a causa de la guerra del Segadors que se
desarrolló a mediados del siglo XVII.
El año 1770 el rey Carlos III vendió esas tierras desiertas y despobladas a un señor que se llamaba Melcior de
Guàrdia y Matas. El rey le dió el título de Senyor de ..................... y le mandó construir una ........... villa,
traer colonos y trabajar las tierras. El arquitecto Josep Mas Dordal se encargó del ...........
Almacelles destaca por ser una villa bonita y dinámica y por poseer un patrimonio excepcional que muestra
orgullosa en el ............... d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal

museo - Lleida – corderos – Segrià - habitantes – ciudad – secundario – Maresme – antiguedad – proyecto

modernidad – Almacelles – Benavent de Segrià – nueva – Segrià - vieja – polideportivo – villa – segundo

6. Identifica en anglès el vestuari d’en Josep Mas Dordal i els elements que duu

plans,
belt,
sword,
coat,
espadrille,
long sock,
shorts,
shirt,
wig,
loop,
buckle,
neck scarf

What color is the coat of architect? .............................

