SERVEI EDUCATIU
Museu de Manresa
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Ignasi de Loiola a Manresa
1522 - 2022
Itineraris
Disponibles durant tot l’any

En el marc del programa Manresa, 2022, amb motiu de la commemoració del 500
aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, us proposem un seguit
d’activitats i itineraris per conèixer els llocs més representatius relacionats amb Ignasi de
Loiola a Manresa, podeu escollir el lloc d’inici o bé els espais que més us interessin, ens
adaptem a les vostres prioritats.

500 ANYS DE L'ARRIBADA DE SANT IGNASI

2022

Itinerari
La Manresa d’Ignasi de
Loiola

Itinerari
Manresa ignasiana i barroca

Recorregut: Centre d’Interpretació de
Sant Domènec, el Parc de la Seu, el
carrer del Balç (rebuda per un
actor/actriu que dóna vida a un
personatge de l’època ), la capella de
Sant Ignasi Malalt, el Pou de la Gallina, el
portal de Sobrerroca, la capella del Rapte
i el Museu de Manresa.
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 3,5€/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP

Recorregut : Centre d’interpretació de
Sant Domènec, la capella de Sant Ignasi
Malalt, el Pou de la Gallina, el portal de
Sobrerroca, la capella del Rapte, el
Museu de Manresa i la Cova de Sant
Ignasi.
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5€/alumne
NIVELL: ESO, Batx./CCFF
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Ignasi a l’escola
El Museu us vindrà a l’escola!
Del 19 al 29 d’abril
Pels més petits us proposem dues activitats que les podreu gaudir
sense sortir de l’escola.

500 ANYS DE L'ARRIBADA DE SANT IGNASI

2022

L’home que vestia de sac:
Ignasi de Loiola va a l’escola

Ciutat d’acollida: Manresa i
Ignasi de Loiola

Activitat teatralitzada que es realitza als centres
escolars amb un actor que interpreta Ignasi de
Loiola i que visita l’escola. Explica qui és, què fa a
la nostra ciutat i alguns conceptes molt bàsics de la
importància que arribarà a assolir la seva figura..
Després planteja un conflicte que els nens han
d’ajudar a resoldre mitjançant una dinàmica de
grup en la qual es disfressen i adopten un rol.
L’actor condueix la resolució del desacord d’una
manera dialogada.
DURADA APROXIMADA: 30min
PREU: 5 €/alumne
NIVELL: P4 i P5
DATES: 3er trimestre
Activitat teatralitzada que es realitza als centres
escolars amb un actor que interpreta Ignasi de
Loiola. En una primera part Ignasi exposa, amb el
suport visual d’una projecció amb dibuixos i fotos,
quin ha estat el seu itinerari vital i la seva aventura
en la forma d’un pelegrí que arriba a Manresa
després d’un llarg viatge. En una segona part es
proposa una dinàmica de grup en la qual es presenta
una situació d’un jove aprenent que ha de començar
a treballar a les obres del campanar de la Seu. Els
alumnes han de proposar idees per facilitar la
integració del jove nouvingut. En una tercera part
les idees que han anat sorgint queden plasmades
visualment mitjançant la realització d’un mural.
DURADA APROXIMADA: 1h 30min
PREU: 5 €/alumne
NIVELL: Cicle inicial de primària. 1r i 2n

