Activitat 7. El museu. L’evolució de les ciutats
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

En aquesta plaça hi ha avui una escultura de l’artista Miguel Ángel
González, titulada Entre tots. T’atreviries a dir el per què d’aquest
nom?..................................................................

En quina població i comarca es troba el museu? ................
Sabries dir si aquesta comarca és
Poc poblada
Força poblada
Molt poblada

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, és a dir: el pati

La fotografia que veus mostra un grup de nens amb el seu mestre. Mostra
com era el món de l’escola a principis del segle XX Sabries dir les
semblances i les diferències entre aquest grup de nens i el vostre?
Fixa’t amb el vestuari, el mestre, el grup tan nombrós de nens i altres
elements.

Semblances:........................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Diferències:.........................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

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. A
continuació tens un llistat. Encercla les que creguis que són correctes un
cop dins del museu. Unes estan en català, les altres en castellà i les altres
en anglès

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. Relaciona els espais amb el seu ús:

Camp d’esports

la gent acudeix quan està molt malalta

Ajuntament

es conserva i exposa coses d’un gran valor

Auditori

mostren obres d’artistes

Escola

es juga a futbol

Hospital

els nens i nenes aprenen

Sala d’exposicions

s’hi fan concerts i actes musicals

Museu

es gestiona un poble

Escola

els nens i nenes aprenen

Els museus conserven i exposen coses de gran valor, creus que fan alguna
cosa més?...........................................................................................
Quants museus has visitat i amb qui ho has fet? ......................................
.........................................................................................................

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
•

Temps de dinosaures

•

Època dels gladiadors romans

•

La Europa industrial

•

Finals del segle XX

•

Descobriment del Nou Món

•

Prehistòria

•

L’Egipte dels faraons

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

Sala 2 Burg.

(comtes i comtesses viuen en

palaus i castells)

Creus que els dos edificis són
de la mateixa època?........
Quina?................
Posa’ls el nom

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

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

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

Habitatges

tallers artesanals

catedrals

esglésies

pavellons esportius

autopistes

places

palaus senyorials

torres i muralles

palaus episcopals

Sala 3. Plaça Forta

(muralles i fossars per

defensar-se)

Busca aquesta ciutat i digues quin és el seu nom:.................
Quin espai públic s’observa al centre? .................
Tanmateix, quina és la forma predominant de les ciutats fortificades
en aquesta època?................ Recerca en els plafons explicatius i
dibuixa-la

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

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?
.........
.........
.........

Ara ens fixem en els dibuixos de les columnes, un element
arquitectònic que s’usava molt en èpoques antigues quan construïen
edificis com temples, mercats.
Avui utilitzem aquestes columnes en els edificis? Tria la resposta
correcta i subratlla-la

No, perquè són més pròpies d’edificis antics
Sí, tots els edificis els construïm amb aquestes columnes
Habitualment en les vitrines es guarden els documents i materials
més importants. Per què deu ser això? Subratlla la resposta correcta

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
5. perquè els nens i nenes no puguin jugar amb els objectes
6. perquè no passin calor durant l’estiu

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? ..................

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

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?
Quina és la diferència entre poble i ciutat?
Creus que els museus tenen algunes semblances amb les escoles?

