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Amb motiu de les obres de millora del
museu, no us podem oferir les activitats a
les sales d'exposicions permanents del
museu però sí el Joc de Rol, Manresa 1300,
els itineraris per Manresa, i les visites als
espais patrimonials de la nostra ciutat.

SERVEI EDUCATIU

MUSEU DE
MANRESA

El Servei Educatiu del Museu us ofereix
diverses activitats educatives adreçades als
centres d’ensenyament.

Curs 2021-2022

Podeu combinar al vostre gust vàries
activitats, i preparar la vostra sortida a
mida.
Des del Museu us podem oferir material i
assessorament per si voleu preparar la
visita vosaltres mateixos.

INFORMACIÓ I
RESERVES

A continuació us presentem una breu
descripció, durada i preu de les diferents
activitats, també trobareu el nivell a qui
van adreçades, però recordeu que totes
les activitats les podem adaptar a les
necessitats de cada grup.

Museu de Manresa
Via de Sant Ignasi, 40 - Manresa
Tel./Fax 93 874 11 55
museu@ajmanresa.cat
www.museudemanresa.cat
ATENCIÓ:

Totes les activitats compliran les mesures de prevenció del COVID19 d’acord a les
indicacions de seguretat i higiene vigents a cada moment segons l’autoritat competent.

1

SERVEI EDUCATIU
Museu de Manresa
Curs 2021-2022
SERVEI EDUCATIU
Museu de Manresa
Curs 2021-2022

INDEX
D’ACTIVITATS

Ignasi de Loiola a Manresa, 1522-2022
Itineraris per Manresa i activitats
La Manresa d’Ignasi de Loiola
Manresa ignasiana i barroca
Itinerari ignasià
Ignasi a l’escola

3
3
3
4

Visites
Visita al CI del Carrer del Balç
5
Visita Basílica de la Seu i Cova de Sant Ignasi 5
Visita El que diuen les pedres callen els arbres
NOVETAT
5
Joc de Rol
Manresa, any 1300

6

Itineraris per 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

7
7
7
8
8
8

Joc virtual
"La ceràmica desapareguda: una aventura a la
Manresa medieval" NOVETAT
9

2

3

SERVEI EDUCATIU
Museu de Manresa
Curs 2021-2022

Itineraris i activitats
Ignasi de Loiola a
Manresa, 1522-2022
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Us proposem tres 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.

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

Itinerari
Itinerari Ignasià

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

Recorregut: Museu de Manresa,
Capella del Rapte, Pou de la Gallina,
Plaça de Sant Ignasi Malalt i Cova de
Sant Ignasi
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM, CS d’EP, ESO,
Batx/CCFF
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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

2022

Itinerari
La Manresa d’Ignasi de
Loiola

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: 2 €/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: 2,5 €/alumne
NIVELL: Cicle inicial de primària. 1r i 2n
DATES: 3er trimestre
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Visites
Visita
Centre d’Interpretació
del Carrer del Balç

Visita
Basílica de la Seu
Cova de sant Ignasi

Visita NOVETAT
El que diuen les pedres
callen els arbres

El centre d’interpretació ofereix un
muntatge amb recursos multimèdia on
descobrireu com era la Manresa del segle
XIV en temps del rei Pere III el Cerimoniós.
DURADA APROXIMADA: 1h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Visites adaptades a les necessitats del grup,
continguts i edats.
Oportunitat per conèixer amb profunditat els
interiors i exteriors d’aquests dos espais i el
que amaguen cada un d’ells, l’arquitectura i
art gòtic de la Seu i el barroc de la Cova.
DURADA APROXIMADA 1h/monument
PREU: 2 €/alumne
NIVELL: EP, ESO, Batx./CCFF

L’espai es troba al magatzem del Museu de la
plaça de la Reforma i preserva la col·lecció
d'elements de pedra provinents principalment de
l'enderroc de les esglésies que es va fer l'any
1936 durant la Guerra Civil. L'artista Jesús
Galdón, a través de la instal·lació proposa una
mirada transversal i contemporània que ens
interpel·la a reflexionar entorn a la l'origen i la
destrucció del patrimoni local.
DURADA APROXIMADA 1h
PREU: 2’5 €/alumne
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NIVELL: Batx./CCFF

Joc de rol

Joc de rol
Manresa, any 1300

En Llapí, un criat del segle XIV, us obre
les portes del carrer del Balç i us convida
a convertir-vos en artesans.
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, us
proposaran una sèrie de jocs que
haureu de superar.
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 4,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, 1r i 2n
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Itineraris
Itinerari
La Manresa medieval

Itinerari
L’esplendor del barroc a
Manresa

Descoberta del llegat medieval de la
ciutat de Manresa a través 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.
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO, Batx./CCFF

Itinerari
La ciutat en temps del
rei Pere II

Itinerari
Les llegendes de Manresa

Itinerari
L’esclat del modernisme
a Manresa

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.
DURADA APROXIMADA : 2 h
PREU: 3,5 €/alumne
NIVELL: CS d’EP, ESO, Batx./CC

Itinerari
La descoberta de Manresa

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.
Acabareu la visita al carrer del Balç on
l’Ermessenda, una veïna d’aquest carrer
del s. XIV, us explicarà més històries.
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 3,5 €/alumne
NIVELL: P-5, CI d’EP

A través dels principals edificis barrocs de
la ciutat, com la Cova de Sant Ignasi,
l’Ajuntament, l’Antic Palau del Consell, els
casals barrocs i de la gran escola
d’escultura manresana, coneixereu les
empremtes barroques de la nostra ciutat.
DURADA APROXIMADA: 1,5 h
PREU: 2,5 €/alumne
NIVELL: CM i CS d’EP, ESO,
Batx./CCFF

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

"La ceràmica desapareguda:
una aventura a la Manresa
medieval"

NOVETAT

La ceràmica desapareguda: una
aventura a la Manresa medieval ens
transporta a la Manresa medieval del
segle XIV per descobrir fets històrics
a través d’un recorregut per edificis i
llocs emblemàtics de la ciutat, com la
Basílica de la Seu, el carrer del Balç, les
muralles, la plaça Major o el carrer de
Sobrerroca. Alhora ens endinsa a
aprendre conceptes d’història de l’art
i destacar algunes de les peces més
importants del fons del Museu, com la
notable col·lecció de ceràmica
decorada en verd i manganés, obra del
primer terç del segle XIV.
Podeu accedir a través de la web:
http://museudemanresa.cat/joc/
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