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Descobreix la Vila Vella de l’Hospitalet

Descobreix la Vila Vella de l’hospitalet
(Educació secundària)
PRESENTACIÓ
L’Hospital de la Torre Blanca fou un hostal encarregat d’allotjar els mercaders que
anaven cap a Barcelona i els peregrins que es dirigien cap a l’església de Santa Eulàlia
de Preovençana. Establert vora el camí que anava cap a Barcelona i documentat des del
segle XIII, ben aviat es convertí en un punt d’atracció per un nombre de persones que hi
van veure, en l’hostal i els seus hostes, la possibilitat de fer-hi intercanvis comercials.
Tan va ser així que al seu voltant s’anà constituïnt un nou nucli poblacional al qual li
acabaria donant nom: L’Hospitalet.
Així doncs, és al voltant d’aquest antic hospital on trobem els orígens de L’Hospitalet, i
és aquí on ens disposarem a fer un recorregut amb l’objectiu de conèixer com vivien els
seus vilatants i a què es dedicaven fins ben entrat el segle XX.

CONEIXEMENTS PREVIS
•
•
•

Conèixer la situació geogràfica de L’Hospitalet.
Tenir alguna idea sobre els orígens de L’Hospitalet.
Tenir cert domini sobre alguns conceptes referents a les feines del camp i als tipus
de conreu.
• Conèixer l’existència i la situació d’algunes de les masies de la Vila Vella de
L’Hospitalet.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
•
•
•
•
•
•
•

•

Conèixer la història de L’Hospitalet preindustrial.
Saber situar en un plànol actual de la ciutat la Vila Vella així
com els seus edificis més emblemàtics.
Analitzar els diferents tipus de construccions.
Endinsar-se en la vida quotidiana dels pagesos.
Conèixer els diferets tipus de conreu de la zona.
Saber quines eren les fonts d’energia preindustrials.
Identificar a través dels diferents tipus d’edificis les diverses
classes socials.
Observar l’evolució i els canvis de la població

CONTINGUTS DE CONCEPTES
•
•
•

Els límits territorials de la Vila Vella.
L’Hospital de la Torre Blanca.
La família pagesa.schola

Talaia.
Foto: Schola Didàctica Activa S.L.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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La casa pairal.
Els conreus.
Les eines del camp.
Les fonts d’energia preindustrials: força del vent, tir i aigua.
La Casa Espanya.
Les classes socials.
El carrer del Xipreret.
Les cases dels petits pagesos.
La Talaia.
El mercat Medieval.
Can Pau de l’Arna.
Can Sumarro.
Can Riera.

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realització d’un itinerari per la Vila Vella de L’Hospitalet.
Observació i identificació dels edificis més importnats del recorregut.
Anàlisi de les diferents classes socials a partir dels edificis.
Extreure hipòtesis a través de l’observació de l’entorn i les explicacions del
monitor/a.
Observació de fotografies.
Observació de plànols.
Anàlisi d’idees principals d’un text.
Observació de diferents eines del camp (visita del museu de L’Hospitalet).
Reconeixement dels diferents tipus de cases pairals.
Seguiment d’un quadern de treball.
Exposició de conclusions.

ACTITUDS, VALORS I NORMES
•
•
•
•
•

Interès per la història de L’Hospitalet.
Respecte pel patrimoni arquitectònic.
Respecte per les normes de convivència.
Responsabilitat vers el material de treball.
Respecte pel monitor.

Can Sumarro.
Foto Schola Didàctica Activa S.L.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
•
•
•

Gràcies al quadern de treball es realitzarà un seguiment i resposta a les preguntes
exposades.
Amb el quadern de treball dirigirem l’atenció de l’alumne cap a elements
significatius, o bé farem reflexionar sobre processos i entorns històrics.
La visita de la planta baixa de la Casa Espanya (Museu d’Història de L’Hospitalet)
permetrà conèixer algunes de les eines agrícoles utilitzades antígament.
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•
•
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A través d’un plànol els alumnes coneixeran la situació de la Vila Vella i els seus
edificis més emblemàtics.
Els alumnes realitzaran un treball de camp tot seguint un itinerari: Casa Espanya,
Carrer delXipreret i els seus corralons, l’Harmonia, la Talaia, Plaça de la
Constitució, Can Pau de l’Arna, Can Sumarro i Can Riera.

TEMPS I NECESSITATS
Nivell educatiu: ESO.
Durada: dues hores.
Lloc de trobada: davant la Casa Espanya (Museu d’Història de la Ciutat).
És necessari que cada alumne porti un llàpis per tal de treballar el quadern.
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