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COM FUNCIONA LA CIUTAT (ESO – TS) 
 

 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 

 
Objectius generals: 

 Motivar 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. 

 Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de l’alberg, 
els monitors i els tècnics de les activitats. 
 

Objectius específics: 

 Entendre la ciutat com un nucli de convivència complex, que genera 
problemes i idea solucions. 

 Repassar la història de Catalunya en estudiar l’evolució urbanística de 
Barcelona i comprendre els canvis tecnològics, socials i polítics que 
provoquen aquesta evolució. 

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

 Ser conscients de l’oferta de serveis necessària per al bon funcionament 
d’una ciutat. 

 Distingir entre servei públic i privat.  

 Conèixer les diferents institucions que gestionen els serveis públics. 

 Percebre la ciutat com un motor econòmic i centre de mercat, i saber quina 
ha estat la seva evolució en aquest sentit. 

 Comprendre la ciutat com un focus d’atracció turística i d’oferta d’oci. 

 Reflexionar sobre la ciutat com un punt de trobada entre cultures, el 
concepte d’adaptació i el d’intercanvi. 

 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Urbanisme 

Govern de la ciutat 
 

(Visita d’una institució 
 segons disponibilitat) 

Oci i turisme 
 

Immigració 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda Serveis públics 

Comerç i economia 
 

(Visita d’una institució 
 segons disponibilitat) 

Tornada a l’escola 
 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Joc de nit 

mailto:info@aulabgt.com
http://www.aulabgt.com/


 

AULA BGT SERVEIS S.L. Tortosa, 87 08918 Badalona  933 180 338 info@aulabgt.com www.aulabgt.com 

 
METODOLOGIA 

 Observació directa del patrimoni. 

 Seguiment de les explicacions del monitor/a i de les activitats. 

 Realització del dossier didàctic (opcional) 

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

 
 
CONTINGUTS 

 
Urbanisme 
Com va néixer Barcelona? Com s’ha 
desenvolupat al llarg del temps? Gràcies al 
seguiment dels traçats urbans, observarem el 
seu creixement urbanístic a través dels segles 
i buscarem el per què de la morfologia que té 
actualment la ciutat més gran de Catalunya 
analitzant les causes i les conseqüències de 
cada canvi. 

 
 
Serveis públics 
El govern i l’administració d’una ciutat han de garantir uns 
serveis mínims per a que els seus habitants puguin dur una vida 
còmode. Quins són aquests serveis? Entre tots intentarem 
esbrinar-los i conèixer quina tasca realitza cadascun.   
Després, farem una gimcana per conèixer com utilitzar un d’ells: 
el transport públic. 
 
 

Govern de la ciutat 
Una ciutat és un espai que creix i canvia amb el temps, 
on conviuen moltes persones. Per a que una ciutat sigui 
un bon lloc per viure, han d’existir unes persones que es 
dediquin a conciliar les diferents opinions dels ciutadans 
per a decidir quines accions s’han de dur a terme (i com) 
per tal de millorar les infraestructures i els serveis 
públics. Aquestes persones formen el govern de la 
ciutat, organitzat en diverses institucions. Per a conèixer 
aquest govern, parlarem de la història de les institucions, 
en visitarem una d’actual i intentarem proposar 
solucions per arreglar nosaltres mateixos els problemes 
actuals! 
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Comerç i economia 
Les primeres ciutats van néixer al voltant d’un 
mercat, un espai on es reunia la gent per 
intercanviar els seus productes. En realitat, avui 
en dia, això no ha canviat. Una ciutat és un gran 
mercat amb una oferta molt diversificada. Què 
solia vendre Barcelona i què és el que ven avui 
en dia? Anem a fer una volta per l’antic barri 
comercial i fixem-nos en els diferents negocis 
que s’hi apleguen.  
 

Oci i turisme 
Avui en dia el producte estrella de Barcelona és la ciutat de 
Barcelona mateixa. Molts turistes d’arreu del món arriben a 
Barcelona per a veure els seus monuments emblemàtics, passejar 
pels seus carrers famosos i tastar el seu menjar típic. Investigarem 
quines són les nacionalitats més interessades en la nostra ciutat i 
intentarem treure conclusions per descobrir què és el que més els 
interessa. Les entrevistes als turistes seran la nostra principal eina 
de treball.  
 
Immigració 
No tots els estrangers que arriben a Barcelona venen a fer turisme. 
Alguns d’ells busquen noves oportunitats, una feina millor, fugir d’un govern que els 
persegueix... Les raons que duen les persones a emigrar del seu lloc d’origen són ben 
diferents. Què ha de fer un immigrant quan arriba a una nova ciutat? Quins 
problemes es pot trobar? Què ha de fer per integrar-se a la seva nova realitat? 
Nosaltres, com a locals, com podem afavorir aquesta integració? Debatrem i 
opinarem sobre aquestes qüestions. 

 
 
TREBALL DE SÍNTESI 

 
El funcionament d’una ciutat és tan complex que pot ser analitzat des de molts 
punts de vista. Tots ells ens aportaran una informació ben valuosa a l’hora d’ampliar 
el nostre coneixement i, de fet, realitzar-ne un Treball de Síntesi, constitueix una 
gran oportunitat a l’hora d’enfocar aquest estudi. A través de les diferents matèries 
curriculars, treballarem la formació i planimetria de la ciutat, la seva gestió 
institucional, les necessitats dels seus ciutadans, els serveis que s’hi ofereixen i els 
motors econòmics i socials que permeten que una gran ciutat bategui cada dia amb 
ritme frenètic.  
Observarem, analitzarem i debatrem aquesta complexitat, que donarà peu a les 
activitats de les diferents matèries que trobarem al dossier: Ciències socials, Ciències 
Naturals, Matemàtiques, Llengua i Literatura catalana, castellana i anglesa i Educació 
visual i plàstica.  
Els debats que sorgiran arrel del plantejament de les diverses possibilitats de creació 
d’una ciutat ens faran desenvolupar els temes pertinents a l’Educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania. 
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