
Guia d’activitat pedagògiques 
del Museu de Badalona
Curs 2015-2016



Pàgines

Presentació.................................... 2

Itineraris guiats............................. 3

Visites - taller................................ 11

Materials didàctics......................... 15

Quadre resum oferta pedagògica.... 16

Exposicions i altres activitats......... 17



El Museu de Badalona

El Museu de Badalona és una institució creada l’any 1955. La tasca del Museu 
consisteix a recollir, conservar, investigar i difondre el patrimoni historico-artístic 
de la ciutat. També porta a terme les excavacions arqueològiques, i conserva 

els fons que en procedeixen, la majoria d’època romana, pertanyents a l’antiga 
ciutat de Baetulo (l’actual Badalona), declarada Bé Cultural d’Interès Nacional 

(BCIN) per la Generalitat de Catalunya l’any 1995. D’altra banda, 
el Museu gestiona també el fons d’art de la ciutat i l’Arxiu Històric 

de la Ciutat de Badalona (AHBDN).

El Museu de Badalona forma part, des de la seva creació l’any 
1990, de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona 

i, des de l’any 2010, de la Xarxa de Museus d’Arqueologia de 
Catalunya. 

El Museu ofereix un ampli ventall de visites i itineraris per donar 
a conèixer el patrimoni arqueològic i històric de la ciutat de 

Badalona, des del poblat ibèric del Turó d’en Boscà, situat fora 
del centre urbà, fins als edificis més emblemàtics del modernisme 

i la industrialització, passant per les restes de l’antiga ciutat de 
Baetulo, espais que ens permeten reviure aspectes quotidians de 

l’època romana. 

Uns anys ença, el Museu ha posat al servei de centres educatius, 
centres de lleure i altres grups, la possibilitat d’augmentar 
l’experiència i coneixement fora de l’aula introduïnt noves 

propostes pedagogiques que ajuden als visitants a conèixer amb 
més profunditat el nostre passat comú. 
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Itineraris guiats 
Els itineraris i visites guiades permeten al grup 
poder accedir a espais que formen part del Museu 
de Badalona, així com d’altres rutes i espais que 
es visiten a través del servei de guiatge del Museu, 
alguns d’ells de manera exclusiva com la fàbrica 
de l’Anís del Mono o la masia de Can Miravitges. 

Els itineraris que us oferim tenen una durada 
mínima d’una hora i mitja i es poden adaptar a les 
necessitats i característiques del grup. 

La llengua habitual d’aquest servei és el català 
però les visites també poden s’ofereixen en anglès i 
castellà, prèvia petició.

Actualment podeu visitar;

- El poblat ibèric del Turó d’en Boscà 

- Baetulo, ciutat romana

- El monestir de Sant Jeroni de la Murtra

- La masia de Can Miravitges

- El barri de Dalt de la Vila

- Modernisme i industrialització a Badalona

- La fàbrica de l’Anís del Mono

- El parc històric de Can Solei i Ca l’Arnús

- La façana marítima i el pont del petroli

- Panoràmica de Badalona

Sala de destil·lació de l’Anís del Mono. Foto MB. Foto D. Conti
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Poblat ibèric 
del Turó d’en Boscà
El territori de Badalona va estar poblat pels ibers 
molt abans de l’arribada dels romans. L’espai 
privilegiat on s’ubica aquest poblat del segle IV aC. 
ens permetrà, a més de gaudir d’unes fantàstiques 
vistes panoràmiques, introduir-nos en diversos 
aspectes de la cultura ibera: les necessitats 
defensives, el sistema constructiu, l’economia, 
els costums, els rituals, etc. En el recorregut es 
veuen la muralla i la torre de defensa, els carrers 
esglaonats, per salvar el desnivell del terreny, i 
alguns habitatges, entre els quals destaca una 
casa excavada a la roca.
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Baetulo ciutat romana
Termes i Decumanus
Es tracta d’un espai d’uns de 3.400 m2 que 
permet descobrir in situ la ciutat romana de 
Baetulo. La visita s’inicia a les termes de la ciutat, 
de final del segle I aC, que conserven la totalitat 
de les estances que formaven el conjunt: 
la palestra, el frigidarium, el tepidarium i el 
caldarium. La visita segueix sota l’actual plaça 
de Font i Cussó, zona que es trobava a l’entorn 
del fòrum de la ciutat romana. S’hi poden 
observar restes d’edificis d’habitatges amb 
botigues a la planta baixa, seguint la direcció 
d’un carrer menor, del qual s’ha conservat 
la claveguera. Després, la traça de l’ampli 
decumanus maximus passa pel costat d’un gran 
edifici comercial fins arribar a l’encreuament 
amb el cardo maximus, punt que indica la 
proximitat del fòrum. 

Es veuen també restes d’altres edificacions 
d’època romana tardana, com una estança, un 
mausoleu o un dipòsit d’aigua. Tot l’espai està 
il·luminat escenogràficament i ambientat amb 
elements de reconstrucció històrica i efectes 
sonors que ens transporten a l’antiga Baetulo 
i ens hi fan sentir immersos. El conjunt també 
disposa de mòduls tàctils per a persones amb 
dificultats visuals. 

Caldarium. Termes Romanes MB. Foto A. Guillén
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Baetulo ciutat romana. 
Casa dels dofins
Domus o casa benestant romana de finals del 
segle I aC, situada a la part alta de l’antiga 
ciutat de Baetulo. Es conserven diverses estances 
situades a l’entorn del atri, unes altres habitacions 
relacionades amb el peristil o jardí i una zona de 
treball destinada a la producció de vi. Destaquen 
els mosaics, d’una gran qualitat, així com les 
restes de pintures murals originals. L’espai inclou 
dos audiovisuals. La il·luminació escenogràfica, 
l’ambientació amb mobiliari i objectes de 
reconstrucció històrica, i la incorporació de sons 
ens transporten i ens fan sentir immersos en l’època 
romana. Disposa de mòduls tàctils per a persones 
amb dificultats visuals.

Baetulo ciutat romana. 
El Jardí de Quint Licini

S’hi conserva la piscina del jardí d’una casa de 
Baetulo, construïda a finals del segle I dC, que 
possiblement va pertànyer a Quint Licini, membre 
d’una poderosa família de patricis i protagonista 
d’un pacte d’hospitalitat signat amb els badalonins 
el 98 dC i recollit en la tabula hospitalis. La visita 
ens submergeix en l’ambient d’un jardí romà, 
gràcies a la il·luminació, a la incorporació de sons 
i a una espectacular projecció en realitat virtual. 
Disposa de mòduls tàctils per a persones amb 
dificultats visuals.

Jardí de Quint Licini. MB. Foto A. GuillénCasa dels dofins. MB. Foto A. Guillén
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Sant Jeroni de la Murtra, 
la vida monàstica a la 
Badalona medieval

Aquesta magnífica obra del gòtic català serveix 
de marc per entendre el feudalisme i el poder 
de l’església durant les edats mitjana i moderna. 
Destaca el claustre, del segle XV, que té els 
capitells i les claus de volta ricament esculpits amb 
retrats de personatges il·lustres que van contribuir 
a la prosperitat del monestir. També es visiten el 
refetor i les restes de l’església, i s’explica el sistema 
defensiu del monestir.

Can Miravitges, una masia 
noble a la vall de Pomar

Masia d’origen medieval que va ser molt 
reformada al final del segle XVII i principi del XVIII. 
En el recorregut s’expliquen les transformacions 
del camp català en aquesta època i com era la 
vida a pagès fins al principi del segle XX. Es visiten 
espais com el celler, la sala de cups i les premses; 
la cuina, el safareig, les sales nobles i alguns 
dormitoris. Hi ha també unes estances dedicades 
al pintor i escenògraf Antoni Ros i Güell, últim 
propietari de la masia.

Can Miravitges. MB. Foto A. GuillénSant Jeroni de la Murtra. MB. Fotos A. Guillén
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Dalt de la Vila, de l’edat 
mitjana a l’època moderna

L’actual barri de Dalt de la Vila és un reflex de 
la gènesi de la mateixa ciutat de Badalona, no 
tan sols perquè en els seus fonaments hi ha les 
restes de l’antiga ciutat romana de Baetulo, sinó 
també perquè els seus carrers són un testimoni 
viu de l’evolució de Badalona fins al segle XVIII, 
moment en què es crea l’eixample de baix a mar. 
Passejarem pels carrers i descobrirem els elements 
i edificis que expliquen l’evolució de la vila: la 
Torre Vella, l’església de Santa Maria, la rectoria, 
la finestra gòtica del carrer de Dalt, els atzucacs 
d’època moderna, el primer ajuntament o les 
masies que testimonien el passat rural de la ciutat.

Casa Pavillard. MB. Foto A. Guillén

Plaça de la Constitució MB. Foto A. Guillén

 Modernisme i industrialització a Badalona

Itinerari que permet descobrir els establiments 
comercials, les cases i les fàbriques que es van 
construir a Badalona d’acord amb aquest corrent 
artístic que triomfà a tot Europa a finals del segle 
XIX i principis del XX. La visita ens descobrirà el 
traçat de l’eixample i l’ocupació de la Plana 
del Corb amb l’església de Sant Josep i amb els 
habitatges de la burgesia industrial. 

Durant la visita es veuen edificis tan representatius 
del modernisme badaloní com la casa Pavillard, 
la casa Leon Leprevost, la casa Gafarel·lo o les 
fàbriques de Can Casacuberta –actualment 
convertida en biblioteca i Espai Betúlia- i de G. De 
Andreis, coneguda popularment com la Llauna.
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Fàbrica de l’Anís del Mono

La visita a aquesta fàbrica, fundada pels 
germans Josep i Vicenç Bosch el 1868, permet 
conèixer el procés de producció que se 
segueix per obtenir l’Anís del Mono des de fa 
més de 140 anys, i que ha convertit la marca 
en una de les més populars i apreciades del 
món. Destaquen, pel seu valor patrimonial, 
la sala de destil·lació, l’arxiu i el despatx de 
la gerència, d’estil modernista. Coneixerem 
les campanyes publicitàries promogudes 
per Vicenç Bosch (cartells de Ramon Casas) 
i descobrirem els secrets de la característica 
ampolla de l’anís i de la seva famosa 
etiqueta.

Sala de destil·lació. Fàbrica Anís del Mono MB. Foto A. Guillén
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El parc històric 
de Ca l’Arnús
El parc de Ca l’Arnús, amb una extensió de 8 
hectàrees, és un espai historicoartístic i natural 
únic a la nostra ciutat. El conjunt està format per 
la casa pairal -d’època neoclàssica-, la casa 
dels convidats, la torre del rellotge amb l’estació 
meteorològica i el jardí romàntic. Un espai amb 
més de 120 anys d’història que permetrà conèixer 
com era la vida d’una família de l’alta burgesia de 
finals del segle XIX.

La façana marítima 
i el pont del petroli

Aquest itinerari pel passeig Marítim, des de la 
riera de Canyadó fins al pont del petroli, mirador 
privilegiat del litoral badaloní recentment obert 
al públic, ens permetrà conèixer l’ocupació 
urbanística de la franja costanera de Badalona, 
com a conseqüència, principalment, del fenomen 
industrial. Veurem on començaven les fàbriques i 
on es mantingué l’activitat tradicional de la pesca, 
que antigament havia tingut una gran rellevància 
a la ciutat. Podrem observar, així mateix, els espais 
i els edificis històrics i artístics més destacats, com 
la casa Matamala, el monument a Roca i Pi, Ca 
l’Escanyaralets i el Cor de Marina.

Panoràmica de Badalona,
una nova mirada a la ciutat

Itinerari amb autocar amb parades i breus passeigs 
a peu que ens permetran conèixer diversos 
elements patrimonials destacats i descobrir alguns 
indrets singulars de la ciutat que queden allunyats 
del nucli urbà i dels itineraris habituals de visita. El 
contingut i el recorregut d’aquesta visita s’adapta a 
les necessitats de cada grup. 

Degut al llarg recorregut d’aquest itinerari cal que 
el grup contracti un mitjà de transport propi.

Ca l’Arnús. MB. Foto A. Guillén
Façana marítima des del pont del petroli. MB. Foto A. Guillén
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Tallers monogràfics  
de món romà

A més dels itineraris al patrimoni històric de la Ciutat 
de Badalona, el Museu ofereix un ampli ventall de 
tallers monogràfics que poden complementar la 
visita o bé treballar part del currículum educatiu 
fora de l’aula. Tot i que tenen una durada i 
temàtica establerta, es pot concertar amb el 
Museu un taller a mida de les necessitats del grup. 

Aquestes activitats es poden combinar amb la 
visita als diferents espais de la Baetulo romana.

Els déus amagats del calendari

Sabies que el nom del dijous prové de Júpiter, el 
pare de tots els déus de la mitologia romana? En 
aquest taller descobrirem el perquè dels noms dels 
dies de la setmana i coneixerem les divinitats a 
qui estan dedicats. Una activitat divertida que ens 
introdueix en la iconografia i en la història de l’art.
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Calendari romà

Taller “Els déus amagats del calendari”. MB



De cultus corporis
Trucs de bellesa, higiene i salut

Era important la cura del cos en època romana? 
Es banyaven sovint, els romans, o feien servir 
perfums per dissimular l’olor corporal? Utilitzaven 
sabó? I esponja? Les herbes aromàtiques tenen 
multitud de propietats, els romans les  coneixien  i 
les aprofitaven per elaborar productes cosmètics? 
Les romanes feien servir cremes antiarrugues? Les 
dones es depilaven, però, i els homes?
 
Els materials i els objectes que veurem i tocarem 
ens ajudaran a desvetllar aquests i altres 
interrogants. 

 

Màgia i superstició

Sabeu que la muralla de la ciutat protegia als 
habitants dels enemics, però també dels esperits? 
Que Mercuri protegia les cruïlles perquè els romans 
no perdessin el camí? Que el cant del gall fora 
d’hora portava mala sort? I que el vol dels ocells 
podia decidir l’èxit d’una batalla? Que una figureta 
de cera apropava a la persona estimada? Que les 
nines vudú ja existien? O que la porta i les finestres 
de les cases s’havien de protegir del  mal d’ull?

Els materials i els objectes que veurem i tocarem 
ens ajudaran a desvetllar aquests i altres inter-
rogants. A més, recrearem el conjur màgic de la 
fundació de la Casa dels Dofins.

Scriptorium. Aprenem a 
escriure com els romans

A l’antiguitat els coneixements es transmetien 
oralment. Quan es va començar a utilitzar 
l’escriptura, sobre quin suport s’escrivia? Sabies 
que el nostre alfabet és una herència dels romans? 
Ells no coneixien el paper, ni el llapis, ni la goma 
d’esborrar. Doncs, com eren els materials escolars 
que feien servir els nens? I els llibres, eren com els 
nostres? Utilitzaven tintes de colors? Com s’enviava 
un missatge secret? 

Aquests i altres interrogants els respondrem, tot 
manipulant diversos objectes de reconstrucció 
històrica. Practicarem diferents tipus de lletra, com 
la capital (majúscula) i la cursiva (minúscula).
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Taller d’ìndumentària. MB

13I avui què em poso?
La indumentària en època romana

Com eren els vestits de les romanes benestants? 
Quants vestits tenia una esclava al llarg de la seva 
vida? Per què els lladres entraven a les termes per 
robar la roba dels que s’estaven banyant?
Els vestits romans podien ser de molts colors. Com 
s’aconseguien aquests colors?

Sabeu a què es deu l’olor de la llana? I que amb 
un sol cuc de seda es podien fabricar més de 
quatre quilòmetres de fil?

I parlant de roba... Sabíeu que per fer una toga 
s’utilitzaven prop de sis metres de roba? I per fer uns 
pantalons... ah! però és que portaven pantalons 
els romans? I roba interior? i mitjons?

El taller ens permetrà descobrir quines fibres 
naturals empraven els romans, com es teixien i 
com es tenyien les teles, i conèixer a través de les 
classes socials com es vestien els ciutadans de fa 
més de dos mil anys.
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La decoració d’una domus. 
Els mosaics en època romana

Ens convertirem en musivarius per una estona. 
L’ofici del musaïcista, tan apreciat entre els romans 
poderosos, consistia en embellir els terres i les 
parets de les cases riques creant magnífiques 
decoracions. Coneixerem com es feien: veurem 
con es treballava el marbre, com es preparava el 
morter, i descobrirem per què a Baetulo hi havia 
majoritàriament mosaics de tessel·les blanques i 
negres. Coneixerem altres tipus de paviment de 
terra com l’spicatum i el sectile. A més, construïrem 
un mosaic.

Què fem per dinar?
L’alimentació en època romana

El blat, l’oli i el vi eren els productes en què 
es basava la dieta de la població romana. 
Aquest és el punt de partida per explicar la 
importància que sempre han tingut aquests 
aliments en la nostra gastronomia. 

Aprendrem a moldre el cereal, amb un molí 
de mà, tal i com ho feien els romans abans de 
fer el pa, un dels aliments fonamentals de la 
seva dieta.

També descobrirem quins altres aliments 
consumien -i quins no coneixien!- els nostres 
avantpassats de l’antiga Baetulo.

Menjaven molta carn? I els peixos... quins 
eren els més apreciats? I com conservaven els 
aliments si no tenien neveres ni congeladors?

14
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Material didàctic
El Museu de Badalona disposa de materials 
didàctics relacionats amb el camp de 
l’arqueologia i la història de la nostra ciutat a 
disposició dels docents que visiten el Museu o 
d’aquells de la ciutat que ho demanin. També 
es poden treballar amb el suport d’una guia del 
Museu.

Taller dels jocs romans. MB

Els Jocs en època romana

Aquest material permet conèixer com era el joc 
a l’època romana: des dels espectacles més 
multitudinaris del circ i l’amfiteatre, al jocs de carrer 
que jugaven nens i nenes. 

A part de l’explicació, que introdueix els alumnes 
en el coneixement de cadascun dels espectacles 
i jocs, es poden practicar alguna de les 
activitats lúdiques, de taula i de carrer, amb que 
s’entretenien els nens i nenes de fa més de 
dos mil anys.

Els barris de Badalona

Aquesta és una maleta didàctica que ens permet 
descobrir la geografia, el patrimoni i els serveis que 
tenim als barris de Badalona. 

A través d’un puzzle i de fitxes associades als barris 
de la ciutat podrem conèixer la seva diversitat 
i aprendre d’una forma més amena el què ens 
iguala i ens diferencia.
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Època 
històrica Activitat

Infantil Primària Secundària
P4-P5 C. Inicial C. Mitjà C. Superior Obligatòria

Potsoblig. 
Graus

Edat del ferro
  Ibers

Turó d’en Boscà

Edat Antiga             
  Roma

Baetulo Ciutat Romana
I avui què em poso. La indumentària
Què fem per dinar? L’alimentació

La decoració d’una domus. Els mosaics
De cultus corporis. Trucs de bellesa, higiene i salut

Els deus amagats del calendari 

Màgia i superstició
Aprenem a escriure com els romans
Juguem com nens romans

Edat Mitjana i 
moderna

Sant Jeroni de la Murtra
El barri de Dalt de la Vila
La masia de Can Miravitges

Edat 
contemporània

El modernisme a Badalona
La fàbrica de l’Anís del Mono
El part històric de ca l’Arnús
La façana marítima i el pont del petroli
Panoràmica de Badalona
Els barris de Badalona

Itinerari guiat Visita - taller Taller monogràfic Material didàctic 
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Exposicions 
i altres activitats 
Al llarg de l’any el museu programa exposicions 
temporals dedicades a  personatges reconeguts i 
a la vida quotidiana, la societat i l’art al llarg de la 
història de la nostra ciutat.

Els grups escolars poden visitar les exposicions 
temporals amb reserva prèvia. En alguns casos 
aquestes mostres s’acompanyen d’activitats 
didàctiques adreçades específicament al públic 
escolar.

Enguany, per exemple, el programa d’activitats 
del Museu inclou dues mostres d’especial 
interès educatiu com són la dedicada a l’artista 
badaloní, Oriol Rius, que es podrà visitar a partir 
del mes d’octubre, i la dels jocs romans que està 
programada de cara a finals de novembre.

Podeu seguir la nostra programació a través 
de l’agenda d’activitats editada pel Museu 
o bé accedint a la pàgina web (www.
museudebadalona.cat)

El Festival Romà de Badalona, la Magna 
Celebratio, és una de les activitats puntuals que 
s’organitza any rere any. És un festival per viure i 
aprendre com era la Badalona d’època romana 
d’una manera divertida i experimental. 
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Oriol Rius, un artista complet

De l’1 d’octubre al 15 de novembre

Oriol Rius va ser un artista polifacètic, que va 
destacar principalment com a escultor, però va 
conrear també la pintura, la música i la poesia. 
La seva obra, plena d’imaginació i creativitat, ens 
permetrà passejar-nos pel món dels volums, les 
formes i els colors.

Jocs i joguines a l’Antiguitat

Del 22 de novembre al 14 de febrer

Les joquines són un reflex de la societat de cada 
època. Us proposem descobrir com eren els 
jocs a l’època romana. D’on procedien i com 
molts d’ells han arribat fins als nostres dies sense, 
pràcticament, modificacions.


