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PRESENTACIÓ

Us proposem un itinerari per una de les zones més emblemàtiques de la 
ciutat de Barcelona: l’Eixample. Prescindint de “l’illa de la discòrdia”, el 
recorregut transcorre pel barri de la Dreta de l’Eixample, lluny de Pas-
seig de Gràcia. La finalitat és la de donar a conèixer una part del districte 
a partir dels vestigis monumentals i de documents procedents dels fons 
d’alguns centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

L’activitat està dissenyada per a públic escolar d’Educació Secundària 
Obligatòria, amb l’ús opcional d’un material complementari previ a la 
realització de la visita. Així, l’activitat consta de dues parts: un treball 
previ al centre escolar i un recorregut urbà acompanyat. 

La part prèvia és una recerca i descoberta a partir de documentació 
principalment de l’Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample i l’Arxiu Fo-
togràfic de Barcelona. A través de codis QR vinculats a imatges, plànols i 
documents, es plantegen una sèrie de preguntes i activitats en les quals 
l’alumnat podrà descobrir part del recorregut que es realitzarà poste-
riorment.

El recorregut es planteja com una visita descoberta, en la qual l’alumnat 
haurà d’observar, reflexionar, argumentar i deduir a quins estils artístics 
pertanyen els edificis i quin ús tenien aquests immobles.

A través d’aquesta activitat, l’alumnat podrà conèixer de primera mà la 
funció de l’Arxiu com a garant de la documentació que es genera al dis-
tricte, comprendre el valor dels documents com a testimoni patrimonial 
del passat i descobrir el passat a través del patrimoni de la ciutat.
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1. OBJECTIUS DIDÀCTICS

• Entendre les funcions d’un arxiu municipal, com a garant de la con-
servació de documents antics.

• Valorar la tasca dels arxivers i arxiveres i les possibilitats analíti-
ques i interpretatives que proporcionen els documents. 

• Reflexionar sobre la importància de conservar els documents, font 
de coneixement de la història.

• Valorar la utilitat de les fonts documentals per al coneixement del territori. 

• Utilitzar i ampliar diferents nocions relacionades amb el temps 
passat i present. 

• Conèixer la història del Districte de l’Eixample a través d’alguns dels 
seus edificis més emblemàtics del barri de la Dreta de l’Eixample.

• Comparar l’urbanisme plantejat per Cerdà a l’Eixample i els resultats 
aplicats a la ciutat de Barcelona.

• Reflexionar sobre els canvis que s’han esdevingut al llarg del temps 
en qüestions urbanístiques, socials, econòmiques i culturals.

• Interpretar diversos tipus de documentació.

• Participar de manera activa, reflexiva i crítica en interaccions 
comunicatives de diferents maneres.

• Aprendre a valorar i respectar el patrimoni documental propi i col·lectiu.

• Utilitzar l’expressió oral com a eina per construir coneixement, per 
comunicar-lo i per compartir-lo amb els altres.

2. QUÈ CAL SABER ABANS DE FER L’ACTIVITAT?

Per aprofitar al màxim la visita, proposem que prèviament l’alumnat treballi a 
l’aula alguns aspectes com ara els següents:

• Conèixer la ubicació de l’Arxiu.

• Tenir una idea aproximada de què és un arxiu i com funciona.

• Conèixer la figura de l’arxiver/a.

• Haver parlat prèviament a classe de què són els documents. 

• Conèixer la importància de les fonts documentals.

• Haver sentit a parlar d’Ildefons Cerdà i el seu pla d’Eixample.

• Tenir nocions sobre l’art del Modernisme. 



•  6 •

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Àmbit social
Dimensió històrica

• Analitzar els canvis a la ciutat 
de Barcelona i les continuïtats 
dels fets o fenòmens històrics 
per comprendre’n la causalitat 
històrica.

• Aplicar els procediments de la 
recerca històrica a partir de 
la formulació de preguntes i 
l’anàlisi de fonts, per interpretar 
el passat.

• Interpretar que el present és 
producte del passat, per com-
prendre que el futur és fruit de 
les decisions i accions actuals.

Dimensió geogràfica

• Aplicar els procediments de 
l’anàlisi geogràfica a partir de la 
cerca i l’anàlisi de diverses fonts, 
per interpretar l’espai antic i ac-
tual i veure’n les diferències.

• Analitzar diferents models d’or-
ganització política, econòmica i 
territorial, i les desigualtats que 
generen, per valorar com afec-
ten la vida de les persones i fer 
propostes d’actuació.

Dimensió cultural i artística

• Analitzar les manifestacions 
culturals i relacionar-les amb 
els seus creadors i la seva èpo-
ca, per interpretar les diverses 
cosmovisions i la seva finalitat.

• Valorar el patrimoni cultural 
com a herència rebuda del pas-
sat, per defensar-ne la conser-
vació i afavorir que les genera-
cions futures se l’apropiïn.

• Valorar les expressions culturals 
pròpies, per afavorir la cons-
trucció de la identitat personal 
dins d’un món global i divers.

Dimensió ciutadana

• Formar-se un criteri propi sobre 
problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític.

• Pronunciar-se i comprometre’s 
en la defensa de la justícia, la lli-
bertat i la igualtat entre homes 
i dones.

Àmbit de cultura i valors

Dimensió interpersonal

• Mostrar actituds de respecte 
actiu envers les altres persones, 
cultures, opcions i creences. 

Dimensió sociocultural

• Comprendre i valorar el nostre 
món a partir de les arrels cultu-
rals que l’han configurat.

Àmbit artístic
• Utilitzar estratègicament els 

elements del llenguatge visual 
per analitzar les produccions 
artístiques.

Dimensió societat i cultura

• Valorar amb respecte i sentit crí-
tic les produccions artístiques en 
els seus contextos i funcions.

• Gaudir de les experiències i 
creacions artístiques com a font 
d’enriquiment personal i social.

• Fer ús del coneixement artístic i de 
les seves produccions com a mitjà 
de cohesió i d’acció prosocial.
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4. CONTINGUTS DE CONCEPTES

• Funcions de l’Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample.

• Fonts per a l’estudi de l’Eixample.

• Limitacions de creixement a la Barcelona del segle XIX.

• Revolució industrial.

• Cercle de muralles i barris extramurs.

• Plantejament d’un concurs per a l’eixamplament de la ciutat. 

• Característiques principals del Pla de l’Eixample de Cerdà.

• Estils artístics al tombant de segle.

• Materials decoratius.

• Canvis en els materials estructurals dels edificis.

• Habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

• Habitatge obrer i habitatge burgès.

• Equipaments municipals.

• Edifiis singulars de la Dreta de l’Eixample.

5. CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

• Situació en el temps i en l’espai dels fets històrics rellevants. 

• Aplicació de conceptes, com els canvis que genera la revolució industrial. 

• Observació del patrimoni i identificació de característiques. 

• Formulació d’hipòtesis a partir de l’observació del patrimoni. 

• Reconeixement d’elements decoratius en les façanes dels edificis actuals. 

• Identificació d’estils artístics.

• Anàlisi de l’estructura urbana de la ciutat. 

• Comparació de la ciutat projectada per Ildefons Cerdà i la Barcelona actual. 

• Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre 
passat i present.

• Observació de fotografies, plànols i documents a fi d’extreure’n 
dades importants.

• Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni.
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6. METODOLOGIA, DESENVOLUPAMENT I RECORREGUT

• És una activitat pensada per tal que els nois i noies participin 
activament en la construcció del seu propi coneixement a partir 
de l’observació, el raonament, la discussió i la interpretació dels 
vestigis històrics. 

• És interessant que s’hagi treballat de manera prèvia amb les propostes 
d’activitats relacionades amb la documentació dels arxius. D’aquesta 
manera l’alumnat podrà aplicar els coneixements adquirits durant la 
visita i podrà resoldre alguna de les qüestions que poden haver abans 
de la sortida.

• Es tindran presents les necessitats del grup i s’adaptaran els con-
tinguts al nivell de coneixements previs copsats per part de l’edu-
cador/a durant la introducció de l’activitat. La metodologia que es 
portarà a terme serà participativa i activa. Durant la visita, l’alum-
nat no només observarà els edificis, sinó que reflexionarà sobre el 
seu ús, l’època i els canvis que han experimentat al llarg del temps.

• El punt de trobada serà el xamfrà del carrer Roger de Llúria amb 
Consell de Cent. Seguidament s’iniciarà un recorregut urbà per una 
part del barri de la Dreta de l’Eixample: el primer punt serà una presa 
de contacte amb l’origen del barri de l’Eixample i el Pla Cerdà. Du-
rant l’itinerari s’hauran de respondre preguntes 
de l’educador/a que conviden a l’observació. A 
continuació, s’analitzaran les Cases Cerdà, els 
primers habitatges plurifamiliars de lloguer a la 
zona. Seguidament es passa pel passatge Per-
manyer i un seguit d’immobles modernistes, 
com la Casa Isabel Pomar o la Casa Llopis. La 
visita s’acaba a la seu de l’Arxiu del Districte.

7. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

• Introducció per captar els preconceptes de l’alumnat.

• Recorregut urbà que ens portarà pels carrers d’una part del barri de 
la Dreta de l’Eixample.

• Observació de les façanes dels edificis significatius.

• Comparació entre les imatges antigues i l’estat actual dels edificis.

• Anàlisi d’elements decoratius presents en les edificacions per tal 
d’identificar els estils artístics.

• Formulació d’hipòtesis partint de la recerca prèvia i a l’observació 
del patrimoni.

• Interpretació de dades gràcies al diàleg entre els participants.

RECORREGUT

https://goo.gl/maps/fE9akY9aAym4Jr9o6
https://goo.gl/maps/fE9akY9aAym4Jr9o6
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8. RECURSOS I MATERIALS

• Guió de l’activitat per al docent.

• Quadern de propostes d’activitats prèvies per a l’alumnat.

• Fonts primàries a través de QR.

9. FITXA DE L’ACTIVITAT

• Nom de l’activitat: Edificis emblemàtics de la Dreta de l’Eixample

• Horari de les activitats didàctiques: per concretar

• Preu: Gratuït 

• Durada total: 1 hora.

• Cicle educatiu: Educació secundària obligatòria

• Nombre d’alumnes: 25 alumnes per grup aproximadament.

• El docent haurà de ser-hi present durant l’activitat per acompanyar 
i supervisar el grup.

• Inscripcions: A través del telèfon 93 291 62 28 o del correu electrònic, 
amde@bcn.cat

• Horari d’atenció al públic de l’arxiu: de dilluns a divendres de 9.00 
a 14.00 hores.

10. CONSELLS PRÀCTICS:

• Cal procurar arribar-hi amb puntualitat.

• Cal vigilar molt durant el recorregut, ja que es tracta d’una visita 
urbana i ens desplacem per carrers amb trànsit rodat.

• Cal animar l’alumnat a participar en totes les activitats de manera activa.

• Es poden portar càmeres fotogràfiques perquè es preveu que hi 
haurà moments en què l’alumnat podrà fer fotografies.

• Cal que el/la docent hi sigui present en tot moment durant el recorregut.

• És recomanable que es facin les activitats prèvies abans de fer la 
visita guiada.

mailto:amde%40bcn.cat%20?subject=
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