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SERVEI EDUCATIU DEL
MUSEU COMARCAL
DE MANRESA
El Museu ofereix diverses activitats educatives adreçades als centres d’ensenyament.
Aquestes activitats són: visites guiades al Museu i al
Centre d’interpretació del Carrer del Balç, itineraris per
la ciutat, tallers didàctics i jocs de rol.
Si voleu us podem ajudar a combinar al vostre gust les
diferents activitats que us oferim, ens adaptem als vostres interessos perquè pugueu preparar la vostra sortida a mida.

Us presentem una breu descripció, durada i preu de
les diferents activitats que podeu fer al Museu amb
l’acompanyament del nostre Servei Educatiu, també
trobareu el nivell a qui van adreçades, però les podem
adaptar a les necessitats de cada grup.
Recordeu, que podeu visitar el Museu pel vostre compte,
sense fer ús del servei de monitoratge, en aquest cas
l’accés és gratuït per tots els centres d’ensenyament.
Des del Museu us oferim materials i assessoramnet per
a preparar la vostra visita o itinerari.

NOVETAT

Ignasi de Loiola a Manresa, 1522-2022
En el marc del programa Manresa, 2022, us proposem
un seguit d’activitats amb motiu de la commemoració
del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a
Manresa.
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VISITES AL MUSEU I
AL CARRER DEL BALÇ
Els segles XVII i XVIII a les sales
del Museu Comarcal de Manresa
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Un recorregut per les sales del Museu que tenen
relació amb l’episodi de la Guerra de Successió, fent
un petit salt enrere en el temps, al segle XVII, i un salt
endavant, al segle XVIII: l’etapa final del Barroc. A
partir de les obres d’art i altres objectes que s’exposen
introduirem elements per conèixer el context social,
cultural, polític i urbanístic de la Manresa i el Bages en
la Catalunya d’aquesta època.
Activitat lúdica complementària
La visita es pot complementar amb una activitat de
caire més lúdic: la resolució d’uns enigmes a les sales
d’art Barroc. A partir d’uns enunciats misteriosos
els alumnes hauran de trobar un seguit d’escenes
de retaules, o bé hauran d’identificar els escuts
representatius dels diferents poders del moment.

Els tresors del Museu Comarcal
de Manresa
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: P-5, CI i CM d’EP

A través d’un joc de pistes descobrireu els tresors que
s’amaguen a cada sala de la col·lecció permanent.
Una manera diferent de conèixer el Museu.

Gran i petit al Museu
DURADA APROXIMADA: 45 minuts
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: Educació Infantil

Després de saludar els Gegants Vells i Nans de Manresa
us proposem conèixer com és de gran el Museu, i com
poden ser de petites i grans les coses que podem
trobar per les seves sales.
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Com vivien els romans
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: ESO

A la sala d’arqueologia coneixereu com vivien els
romans en una vil.la del Bages. Per què servien les
àmfores, com era la ceràmica, quins elements feien
servir al camp i quins per construir, que són les ares i
fins i tot quins objectes personals com la cosmètica
utilitzaven.

Pintura: colors i paisatges
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: Educació Primària

Coneix que amaga un quadre; un paisatge, un retrat,
autoretrat, un bodegó. Quina tècnica i quin suport
fan servir els artistes, llapis, ceres, fusta, tela...Què vol
dir quan una obra és realista/abstracte, figurativa/no
figurativa.

Visita guiada MCM
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: ESO

Visita per les diferents sales del Museu. Decobrireu
algunes de les peces més significatives de la col·lecció,
que us permetran conèixer la història de la ciutat de
Manresa i de la comarca del Bages

El Museu al vostre gust
Visita lliure i gratuïta per les sales d’exposicions del Museu

El Museu ofereix assessorament i material als mestres i
professors perquè pugueu preparar vosaltres mateixos
la visita o l’itinerari.
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Visita al Centre d’Interpretació
del Carrer del Balç
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Situat a les dependències d’un antic casal gòtic, el
centre d’interpretació ofereix un muntatge amb
recursos multimèdia que permet descobrir com era
la Manresa del segle XIV en temps del rei Pere III el
Cerimoniós, el gran monarca forjador de les principals
institucions de l’estat català.

ITINERARIS
PER MANRESA
Els llocs i els fets de la Manresa
de la guerra de Successió
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM d’EP, ESO, Batx./CCFF

Visita breu a les sales del Museu Comarcal de Manresa
dedicades als segles XVII i XVIII, amb un espai dedicat
als fets del 1714.
Després, a través d’un itinerari urbà, es visiten els
principals llocs relacionats amb els fets de la Guerra de
Successió a Manresa.

La Manresa medieval
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Descoberta del llegat medieval de la ciutat de Manresa
a través de la ceràmica manresana i dels edificis més
significatius d’aquesta època. La Seu, el portal de
Sobrerroca, la plaça Major i l’església del Carme seran
alguns dels indrets que visitareu i que us permetran
conèixer una autèntica ciutat d’artesans i d’esglésies.

La ciutat en temps del rei Pere III
DURADA APROXIMADA: 2 h (aprox)
PREU: 3,5 €/alumne
NIVELL: CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Itinerari per l’estructura urbana de la Manresa
Medieval, coneixereu els edificis més significatius
d’aquesta època, descobrireu la trama urbana
medieval com a exemple de configuració de les ciutats
murallades.
Finalitzareu la visita al Centre d’Interpretació del
Carrer del Balç.
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Les llegendes de Manresa
DURADA APROXIMADA: 1,5 h (aprox)
PREU: 3,5 €/alumne
NIVELL: P-5, CI d’EP

Visita lúdica i divertida de Manresa a través de
rondalles sobre alguns dels fets més rellevants de la
ciutat. La Misteriosa Llum, la llegenda dels Cossos
Sants o l’estada de Sant Ignasi a Manresa us permetran
acostar-vos a alguns dels indrets més representatius
de la ciutat. Acabareu la visita al carrer del Balç on
l’Ermessenda, una veïna d’aquest carrer del s. XIV, us
explicarà més històries d’aquell temps.

L’esplendor del barroc a Manresa
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

A través dels principals edificis barrocs de la ciutat,
com la Cova de Sant Ignasi, l’Ajuntament, l’Antic Palau
del Consell i els casals barrocs entre d’altres, i a través
de la gran escola d’escultura manresana, coneixereu
les empremtes barroques de la nostra ciutat.

L’esclat del modernisme
a Manresa
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Al Museu coneixereu l’obra de Josep Dalmau, gran
pintor modernista manresà, i després, tot passejant
per la Plana de l’Om, la plaça de Sant Domènec i el
passeig de Pere III, descobrireu l’obra dels principals
arquitectes modernistes de Manresa, al mateix temps
que veureu com es va configurar el creixement de la
ciutat a partir de l’enderroc de les muralles.

La descoberta de Manresa
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Des de la Seu fins a l’eixample us proposem un passeig
per Manresa, remarcant tres moments històrics
importants: el creixement i l’expansió de la ciutat en
l’època medieval, la seva consolidació durant els segles
XVII i XVIII i la forta industrialització del segle XIX. Una
autèntica descoberta de la ciutat de Manresa.
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El llegat escultòric
del barroc de Manresa
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: Batx./CCFF

Descobrirem el ric llegat d’escultura barroca que conté
Manresa a través de l’obra de l’escultor manresà Joan
Grau. Visitarem les sales del Museu i el singular edifici
de la Cova de Sant Ignasi.

Itinerari Ignasià
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Seguint les petjades de Sant Ignasi coneixerem
anècdotes, llegendes i els espais de pregària durant la
seva estada a Manresa

TALLERS AL MUSEU
COMARCAL
Fem d’arqueòlegs
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 3 €/alumne
NIVELL: CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Convertiu-vos en arqueòlegs per un dia!
Al claustre del Museu hi trobareu una simulació
d’excavació arqueològica d’un jaciment amb materials
ibèrics, romans i medievals. Després de la introducció
a la sala d’arqueologia, farem l’excavació, classificarem
i dibuixarem tot el material recollit. A partir dels
resultats, farem una interpretació global del jaciment.

Els retaules barrocs
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 3 €/alumne
NIVELL: ESO, Batx./CCFF

Feu d’artesans tot muntant un retaule a través d’una
maqueta. L’extensa i important col·lecció de retaules
barrocs del Museu us servirà d’inspiració per construirlo. Aprendreu la seva estructura, composició i procés
de policromia.
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JOC DE ROL
“Manresa 1724: Reconstruïm
la ciutat cremada”
DURADA APROXIMADA: entre 1,5 i 2 h
PREU: 3,5 €/alumne
NIVELL: CS d’EP i 1r i 2n d’ESO

Amb l’escultor Josep Sunyer haureu de reconstruir
la ciutat que ha estat cremada durant la guerra de
successió.
Us convertireu en els principals estaments de la
ciutat: canonges, militars borbònics, burgesos i
menestrals. Cada estament tindrà una missió en la
reconstrucció. Resoldreu uns enigmes a les sales del
Museu i disputareu una prova final amb diferents jocs
d’habilitat i destresa que tindran lloc al claustre.

Un crim al Museu:
El misteri del Roser
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 3,5 €/alumne
NIVELL: CS d’EP, ESO

Tot passejant per una de les sales del Museu, us
adonareu que ha desaparegut una peça molt
destacada que formava part del retaule barroc
del Roser. Al seu lloc, hi apareix una misteriosa pintada
que serà la primera pista per resoldre l’enigma. Un
inspector pren part en l’assumpte per aclarir els fets.
Serem els seus col·laboradors i junts esbrinarem on
s’amaga l’objecte del crim.

Manresa, any 1300
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 4,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, 1r i 2n d’ESO

En Llapí, un criat del segle XIV, us obre les portes del
carrer del Balç i us convida a convertir-vos en artesans,
cuireters, sabaters, paraires i traginers.
Heu de fer que el vostre gremi sigui el més ric de la
ciutat, només així podreu pagar el millor retaule de
la Seu. Per aconseguir-ho, diversos personatges de la
ciutat (Romeu Morera –administrador de la Seu–, Pere
Torres –vigilant dels presoners genovesos–, i Guillem
Catà – arquitecte de la Sèquia–) us proposaran una
sèrie de jocs que haureu de superar.
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IGNASI DE LOIOLA A
MANRESA, 1522-2022
La Manresa d’Ignasi de Loiola

NOVETAT
TIPUS D’ACTIVITAT: Itinerari per la ciutat
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU:
- Escoles de Manresa 1€/persona (nombre limitat de visites).
- Escoles de fora de Manresa 3,5€/persona.
NIVELL: CM i CS d’EP

Itinerari per alguns dels llocs més representatius
relacionats amb Ignasi de Loiola a Manresa, conduït
per un monitor i, a l’interior del carrer del Balç,
amb el suport d’un actor/actriu que dóna vida a un
personatge de l’època. El recorregut passa pel Centre
d’Interpretació de Sant Domènec, el Parc de la Seu, el
carrer del Balç, la capella de Sant Ignasi Malalt, el Pou
de la Gallina, el portal de Sobrerroca, la capella del
Rapte i el Museu Comarcal de Manresa.
Aquesta activitat es pot complementar amb el Joc de
Rol “Manresa 1622. Engalanem la ciutat barroca” al
Museu Comarcal de Manresa

Manresa ignasiana i barroca

NOVETAT
TIPUS D’ACTIVITAT: Itinerari per la ciutat
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU:
- Escoles de Manresa 1€/persona (nombre limitat de visites).
- Escoles de fora de Manresa 2,5€/persona
NIVELL: ESO

Itinerari que segueix la petja d’Ignasi de Loiola a la
ciutat visitant els principals llocs ignasians. També es
descobreix com era la Manresa que Ignasi de Loiola
es va trobar i en la qual va viure gairebé un any, així
com alguns dels edificis barrocs posteriors, alguns
dels quals fets en record seu. El recorregut passa pel
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 Comarcal de
Manresa i la Cova de Sant Ignasi.
Hi ha la possibilitat de combinar aquest itinerari
amb el Joc de Rol “Manresa 1622. Engalanem la ciutat
barroca” al Museu Comarcal de Manresa .
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Manresa 1622. Engalanem
la ciutat barroca

NOVETAT
TIPUS D’ACTIVITAT: Joc de rol al Museu Comarcal de Manresa
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU:
- Escoles de Manresa 1€/persona (nombre limitat de visites).
- Escoles de fora de Manresa 3,5€/persona
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO

Joc participatiu i dinàmic, a l’estil d’un joc de rol o
teatralitzat, que es realitza al claustre del Museu
(a l’aire lliure) i també a les sales d’exposició
permanent. Som a l’any 1622, Ignasi de Loiola acaba
de ser proclamat sant i Manresa es prepara per una
gran celebració, amb unes festes que inclouran
l’engalanament dels carrers, xaranga de músics, fins
i tot una corrida de toros i focs artificials! El noble
Lupercio de Arbizu, fundador del col·legi de Sant
Ignasi, és l’encarregat d’organitzar la celebració i
proposarà als participants que formin quatre equips
que representin els principals estaments de la ciutat.
L’objectiu del joc és fer pinya entre tots els estaments
per aconseguir organitzar una celebració a l’alçada
d’aquesta gran efemèrides. Per això primer hauran
de resoldre uns enigmes a les sales del Museu i
després fer uns jocs d’habilitat i destresa al claustre.
Els resultats es tradueixen en forma de “peces de
celebració” que es col·loquen en un gran plafó on hi ha
representada la ciutat amb els seus barris i estaments.

Canviant la realitat: personatges
de pau

NOVETAT
TIPUS D’ACTIVITAT: Xerrada participativa
DURADA/APROXIMADA: 2 sessions de 2 hores cada una
PREU: Gratuït en funció de disponibilitat de monitoratge
pels centres de Manresa.
ACTIVITAT ORGANITZADA PEL Consell Municipal de Solidaritat
NIVELL: 4t d’ESO i Batx

Curs orientat a conèixer personatges internacionals
i locals rellevants de la història que moguts per idees
pacifistes, han transformat el seu entorn personal,
social i comunitari, tenint a més gran influència en
d’altres persones, moviments i llocs del món. Aquestes
persones han demostrat que sempre existeix una
alternativa no violenta per a respondre als conflictes.
Una de les sessions s’enfocarà en personatges a
nivell internacional, com Rosa Parks i Martin Luther
King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Dalai Lama i
Rigoberta Menchú, a part de destacar el paper d’alguns
músics que han transformat la realitat mitjançant
la música i també del paper d’algunes dones

10

SERVEI EDUCATIU
Museu Comarcal de Manresa
Curs 2015-2016

Canviant la realitat: personatges
de pau
Ve de la pàgina anterior.

constructores d’una cultura de pau utilitzant l’art com
a mitjà.
Una segona sessió tindrà un caire més local, destacant
a catalans il·lustres que han construït la pau –Pau
Casals, Vicenç Ferrer, Pere Casaldàliga-, així com
personatges Manresans destacant a Sant Ignasi de
Loiola, Joaquim Amat-Piniella, Flors Sirera i Rosa Rius i
Sardans.
Aquesta activitat es pot completar o adaptar
a les vostres necessitats, podeu contactar amb la
“Casa per la Solidaritat i la Pau, Flors Cirera”,
casaflorsirera@altecom.cat
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A MÉS A MÉS...
Completem l’oferta del Museu presentant-vos algunes
propostes dels nostres amics Arqueòlegs.cat i
Cia. Cactus perquè pogueu millorar i gaudir encara
més de la visita al Museu.
Tots aquests tallers inclouen una activitat pràctica,
els nens i nenes construiran un objecte que al final
s’emportaran.
Totes aquestes activitats es poden adaptar a altres
nivells i a les necessitats de cada grup.

Construïm un dolmen
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 90€ (20 alumnes + 2€ per cada alumne extra)
EDAT: Educació Primària

Amb les seves pròpies mans i amb l’ajuda dels
materials que els hi facilitarem, les nenes i nens
construiran un petit dolmen que s’enduran a casa de
record.

Taller de llànties romanes
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 90€ (20 alumnes + 2€ per cada alumne extra)
EDAT: Educació Primària i ESO

El sistema més utilitzat com a llum a les llars van ser
durant molts segles les llànties de ceràmica.
Amb aquest taller aprendrem de forma pràctica quin
era el procés de fabricació d’una lucerna romana i en
farem una de pròpia.

La pintura al tremp d’ou: pintant
un retaule barroc
DURADA APROXIMADA: 1,30 h
PREU: 90€ (20 alumnes + 2€ per cada alumne extra)
EDAT: EP, 1r i 2n d’ESO

La tècnica de la pintura al tremp d’ou fou molt
utilitzada a l’Edat Mitjana i durant els segles del
barroc.
La pintura al tremp d’ou es fa utilitzant el rovell de l’ou
com a aglutinant per a fer els colors, al taller pintarem
sobre paper i fusta amb els colors que farem nosaltres
mateixos.
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Les tabulae: L’escriptura
a l’època romana
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 100€ (20 alumnes + 3€ per cada alumne extra)
EDAT: CM i CS d’EP, 1r i 2n d’ESO

Heu pensat mai com eren les llibretes de l’escola en
època romana?
En aquest taller aprendrem a fer servir les tabulae de
cera (tabletes) i els estilets per escriure-hi.
Al final del taller cada nen i nena es podrà endur la
seva tabulae, per continuar practicant a casa o a
l’escola!

Terni lapilli. Joc dels romans
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 100€ (20 alumnes + 2€ per cada alumne extra)
EDAT: Educació Primària

Els jocs de daus, de fitxes i de córrer a l’aire lliure
eren habituals a l’antiga Roma. De fet molts d’ells els
practiquem nosaltres amb gran devoció. És el cas del
terni lapilli
En aquest taller podreu fabricar el vostre propi terni
lapilli i ... a jugar!

La pintura a la prehistòria
DURADA APROXIMADA: 1 h
PREU: 90€ (20 alumnes + 2€ per cada alumne extra)
EDAT: P-5, EP

En aquest taller els alumnes podran conèixer quines
eren les diferents formes d’expressió artística durant
la prehistòria, la seva funció i les tècniques emprades.
Aprendrem a pintar amb pigments naturals i, amb la
tècnica de l’aerògraf, impregnarem les nostre mans tal
com ho feien els prehistòrics.

Escenifiquem el Museu
DURADA APROXIMADA: 1,30 h
PREU: 4€ per nen
EDAT: Educació Primària

Escenifiquem imatges de peces del Museu, les posem
en moviment i les fem parlar. Què ens diuen? Quines
emocions van viure els seus protagonistes?
Farem d’escultors i intèrprets de les peces del Museu.
Les escenificarem per descobrir la vida que s’hi
amaga. Una manera de conèixer la vida dels nostres
avantpassats... i la nostra.
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ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS ALS NIVELLS D’ENSENYAMENT
VISITES AL MUSEU I AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CARRER DEL BALÇ
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Els s. XVII i XVIII a les sales del MCM
Els tresors del Museu Comarcal
Gran i petit al Museu
Com vivien els romans
Pintura: colors i paisatges
Visita guiada MCM
El Museu al vostre gust
Visita al CI del Carrer del Balç

ITINERARIS PER MANRESA
Els llocs i els fets de la Manresa...
La manresa medieval
La ciutat en temps del rei Pere III
Les llegendes de Manresa
L’esplendor del barroc a Manresa
L’esclat del modernisme a Manresa
La descoberta de Manresa
El llegat escultòric del barroc
Itinerari ignasià

TALLERS AL MUSEU COMARCAL
Fem d’arqueòlegs
Els retaules barrocs

JOC DE ROL
Manresa 1724: Reconstruïm la...
Un crim al Museu
Manresa, any 1300

ARQUEÒLEGS.CAT
Construïm un dolmen
Taller de llànties romanes
La pintura al tremp d’ou: pintant...
Les tabulae: L’escriptura a l’època...
Terni lapilli. Joc dels romans
La pintura a la prehistòria

CIA CACTUS
Escenifiquem el Museu
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SERVEI EDUCATIU
Museu Comarcal de Manresa
Curs 2015-2016

IGNASI DE LOIOLA A MANRESA, 1522-2022

NOVETATS

ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS ALS NIVELLS D’ENSENYAMENT
ITINERARIS PER MANRESA
P3/P4

P5

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

ESO. 1r cicle

ESO. 2n cicle

Batx./CCFF

P3/P4

P5

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

ESO. 1r cicle

ESO. 2n cicle

Batx./CCFF

P3/P4

P5

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

ESO. 1r cicle

ESO. 2n cicle

Batx./CCFF

La Manresa d’Ignasi de Loiola
Manresa ignasiana i barroca

JOC DE ROL
Manresa 1622. Engalanem...

XERRADA PARTICIPATIVA
Canviant la realitat: personatges...

15

SERVEI EDUCATIU
Museu Comarcal de Manresa
Curs 2015-2016

DADES PER PREPARAR
LA VOSTRA VISITA
Material Didàctic
Totes les activitats disposen de material didàctic. Amb
això i els guions agradables i participatius, esperem que
els infants visquin una experiència única i irrepetible.
S’ha creat un material didàctic per a cadascuna de les
activitats plantejades. Aquests dossiers recolliran tot
el contingut de la visita amb activitats d’observació, de
raonament, d’ampliació, de dibuix, etc.

Mapa de localització
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CENTRE D’INTERPRETACIÓ
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LA SEU
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Aparcament autobusos C/ Vidal i Barraquer.
Cal avisar si es vol fer la reserva de l’espai
Rodalies Renfe. Estació Manresa. Horaris: www.renfe.es
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Estació Manresa Viladordis.
Horaris: www.fgc.cat
Bus urbà Manresa. Línia 4. Parada Piscines Municipals.
Horaris: www.manresabus.com
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