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CREIXEMENT URBANÍSTIC (ESO) 

 

 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 
 

 
Objectius generals: 

• Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari. 

• Fomentar l’esperit crític de l’alumne mitjançant el contrast d’informacions i 
opinions diverses. 

• Mostrar-se participatiu, solidaritzant-se de forma responsable i exercitant-se 
en els principis bàsics de la convivència. 

• Respectar institucions diverses: museus, parcs, monuments... així com el 
patrimoni cultural, històrico-artístic i mediambiental. 

 

Objectius específics: 

• Entendre l’urbanisme com una ciència o art que engloba múltiples 
disciplines, i per tant adonar-se de la magnitud i complexitat de les funcions i 
necessitats d’una ciutat. 

• Saber llegir els diferents traçats urbans, i la distribució a l’espai dels serveis, 
com una mostra de la societat que hi viu. 

• Comprovar com la història modela les ciutats i com els seus fets poden 
provocar-ne fortes alteracions. 

• Relacionar el distint caràcter de les èpoques amb els moviments 
arquitectònics protagonistes dels seus temps. 

• Conèixer la història de l’urbanisme, la seva evolució i les seves innovacions. 

• Debatre sobre les diferents utilitats de l’urbanisme, una eina que treballa per 
al benestar humà però que també pot convertir-se en instrument de poder. 

 
 
 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí 
Barcino: la Barcelona 

Romana  
La Barcelona Moderna La nova Barcelona 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda Barchinona 
Contemporaneïtat i 

Modernisme 

Tornada a l’institut 
 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Joc de nit / Discoteca 
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METODOLOGIA 
 

• Observació directa del patrimoni. 

• Seguiment de les explicacions del monitor/a. 

• Realització del dossier didàctic (opcional) 

• Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes. proposades 
pel monitor/a. 

 
 
CONTINGUTS 

 
Cada visita estarà dedicada a una època històrica de la ciutat de Barcelona: 
 

 
Barcino 
Farem un recorregut pel centre històric de 
Barcelona per a conèixer Barcino, la primera 
Barcelona, el seu fòrum, el temple, les muralles i la 
seva necròpoli. 
 

 
Barchinona  
Veurem com i perquè van eixamplar-se les 
muralles de la ciutat, tot passejant pels barris 
del Gòtic, on trobarem els grans edificis 
públics, el Call, barri dels jueus i la Ribera, on la 
qualitat dels artesans va fer de Barcelona una 
ciutat comercial. 

 
 
La Barcelona Moderna  
Comprovarem com un canvi polític, el de 1714, pot 
modificar la forma d’una ciutat, i quines estratègies 
de control de la ciutadania podem visualitzar 
observant el plànol d’una ciutat, com l’obertura de 
carrers nous i la construcció d’edificis militars. 
 
 

Contemporaneïtat i modernisme: Com afectaran 
els grans avenços del segle XIX a Barcelona? Les 
idees lliberals, la nova societat industrial i les 
avantguardes crearan una nova ciutat que 
s’eixamplarà fora de les seves muralles medievals, 
seguint el pla urbanístic de Cerdà. 
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La nova Barcelona: Des de l’exposició universal 
de 1888, Barcelona ha acollit nombrosos 
esdeveniments, com les Olimpíades o el Fòrum 
de les Cultures, que han impulsat la ciutat a la 
renovació, millora i extensió dels seus espais. 
Reflexionarem com aquesta ciutat catalana 
evoluciona, i quins són els nous reptes, com el 
22@, que transforma un antic barri de la ciutat. 
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