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La tasca formativa i divulgativa en termes de prevenció d’incendis és fonamental per a 

la seguretat de les persones i els seus entorns.  

 

L’activitat que es presenta pretén fer un recull de la història i l’evolució del Cos de Bombers de 

Barcelona, relacionat directament amb els incendis, coneixerem també els components del 

foc i els diferents sistemes d’extinció. 

Públic 

ESO, Batxillerat i 

Cicles Formatius 

 

Lloc de 

realització 

Espai 

Bombers 
 

Objectius 

Història Bombers de Barcelona 

I els components del foc 

 
 

Temps 

90 minuts 

 

Foc, incendis i 

sistemes 

d’extinció 

Parc del Poble-sec, el 

primer de tots 

Objectius de coneixement 

 
·  Conèixer de prop la història del Cos de 

Bombers de Barcelona i la seva evolució 

paral·lela al creixement de la ciutat. 
 

·  Apropar-nos al foc, els seus 

components i sistemes d’extinció d’un 

incendi 
 

·  Anàlisi i descoberta del Parc del Poble-sec i 

la seva importància com a primer model de 

parc de bombers de l’Estat Espanyol.  

 

 

Continguts 

 
·  Aprendre la importància dels bombers al 

llarg de la història i la seva evolució paral·lela 

al creixement de la ciutat de Barcelona. 
 

·  Conèixer l’estructura d’un incendi i el 

mitjans per a poder actuar sobre ell a través 

d’incendis històrics de la ciutat. 
 

·  Treballar l'estructura i ús dels parcs de 

bombers a través del primer model de l’Estat 

Espanyol, el Parc del Poble-sec, així com la 

seva evolució fins al seu estat actual. 

Organització  

A l’espai 

Grup guiat 
 

Història dels 

bombers de 

Barcelona 
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Metodologia 

 
·  L’activitat comença amb una presentació sobre l’itinerari de la visita i els diferents blocs temàtics 

que es tractaran a cadascuna de les parts del recorregut.  
  

·  El recorregut per l’edifici porta al grup classe a diferents espais, alguns dels quals no són 

visitables per la resta d’usuaris, que recolzen el missatge que s’exposa. 
  

·  Es finalitzarà amb una passejada per l’Espai de la Prevenció, on es podran tractar diferents 

situacions de risc i consells sobre com afrontar-les exitosament. 

 

 

RECURSOS 

 
Recursos materials associats amb l’activitat   

 

Imatges històriques de la ciutat i del Cos de Bombers de Barcelona.     

  

  

 

Espai expositiu i objectes de la col·lecció del Cos de Bombers de Barcelona  
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