VISITA DINAMITZADA A L’EXPOSICIÓ
"L’H 50/50
50 peces per 50 anys”

Àmbits temàtics: Investigació cultural i científica
Història i tradició de la ciutat
Recerca, hipòtesis i treball en equip

Descripció de Aquesta exposició presenta una selecció de 50 peces estretament vinculades
l'activitat: amb la ciutat i va encaminada cap a celebrar tant el territori com els seus
habitants i el Museu. Per aquest motiu, estirant del fil de la Història,
comprendrem el nostre present tot treballant el nostre passat i ens
convertirem en els guies i protagonistes a través de les fonts històriques
presentades i de materials educatius de suport. Amb tot, posarem en alça el
valor didàctic i divulgatiu del museu com a eina per aprendre sobre qui som i
on vivim. Per això, farem una primera part introductòria guiada per
l’educadora/a i posteriorment se’ls confiarà una missió pràctica per grups
d’investigació

en la que hauran de realitzar una recerca més autònoma a

través de preguntes i documents que els conduiran a les conclusions. Per
clausurar l’activitat es realitzarà una posada en comú on, mitjançant la
mediació de l’educador/a, s’acabaran d’explicar els conceptes i objectius a
adquirir en aquesta visita sempre adaptats als diferents grups i edats.

A qui s'adreça: Educació Primària (6-12 anys). Educació Secundària (12-16 anys). Batxillerat
i Cicles Formatius.

Objectius:



Convertir el Museu en un espai comú d’aprenentatge



Entendre les realitats del dia a dia i els seus orígens



Posar en valor l’Arqueologia i la tasca d’investigació històrica



Prendre consciència del paper del Museu com a entitat educativa i
divulgativa



Conèixer les tradicions i la Història de la ciutat



Escurçar la distància amb l’espai del museu i fer-los partícips de la
seva història



Desenvolupar la capacitat de lectura, de reflexió i de crítica



Generar confiança en els raonaments i en l’escolta activa

Continguts: EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Conceptuals:


Vida quotidiana



Món rural, canvis en territori i paisatge



Tecnologia, indústria



Tradició i festes populars



Transports i comunicació

Procedimentals:



Interès per l’observació de l’espai
Capacitat i confiança en la generació de preguntes, així com en la
construcció de respostes coherents



Fomentació de l’escolta activa entre companys i companyes



Utilització dels recursos d’un museu per a aprendre del present i del
passat



Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i
continuïtat



Potenciació del treball en equip i el debat conjunt

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
Conceptuals:


Fonts primàries i secundaries com a eines per entendre i conèixer la
nostra història



Tecnologia i Indústria



Vida quotidiana



Urbanisme i transformació del paisatge



Festes populars i realitats de l’Hospitalet

Procedimentals:



Interès per l’observació i respecte de l’espai
Capacitat i confiança en generació de preguntes, així com en la
construcció de respostes coherents



Fomentació de l’escolta activa entre companys i companyes



Utilització dels recursos d’un museu per a participar i aprendre del
present i del passat



Aplicació de les nocions de canvi i continuïtat



Potenciació del treball en equip i el debat conjunt



Resolució de tasques i argumentació de procediments

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
Conceptuals:


Fonts primàries i secundaries com a eines per entendre i conèixer la
nostra història



Tecnologia i Indústria



Vida quotidiana



Urbanisme i transformació del paisatge



Festes populars i realitats de l’Hospitalet

Procedimentals:
:
 Interès per l’observació i respecte de l’espai


Capacitat i confiança en generació de preguntes, així com en la
construcció de respostes coherents



Fomentació de l’escolta activa entre companys i companyes



Utilització dels recursos d’un museu per a participar i aprendre del
present i del passat



Aplicació de les nocions de canvi i continuïtat



Potenciació del treball en equip i el debat conjunt



Resolució de tasques i argumentació de procediments

Vinculació EDUCACIÓ PRIMÀRIA
curricular: Continguts curriculars:


Vida quotidiana transversal



Orígens: Arqueologia, Prehistòria -Història Antiga



Època Medieval



Història Moderna



Món rural, canvis i en territori i paisatge



Tecnologia



Tradició i festes populars



Transports i comunicació



Canvis i continuïtats en el temps

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Continguts curriculars:
:
 Vida quotidiana transversal


L’Arqueologia com a ciència que ens permet conèixer el passat



Orígens a partir de les fonts: Prehistòria i Història Antiga



Urbanisme i transformació del paisatge



El passat medieval



Societat i canvis a l’Època Moderna



Inicis de la contemporaneïtat: Industrialització i Modernisme a
Catalunya

BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
Continguts curriculars:


Conseqüències de la industrialització a l’Hospitalet (relació amb
Barcelona, obrerisme, indústria i canvis socials)



Canvis primera meitat del segle XX (fenomen migratori, canvis
polítics, segona revolució industrial: arribada d’innovacions i
l’electricitat)

Coneixements No
previs:



La Guerra Civil a la ciutat



Franquisme i postguerra a l’Hospitalet



La vida quotidiana a partir dels anys 60/ Desarrollismo



Arribada de la Democràcia i els nostres dies.



Personalitats: l’Art com a via d’expressió en la història

Aforament: 25 persones
Monitoratge: Té Monitoratge

Servei monitoratge

Material de suport: Es proporcionarà material de suport

Dossier didàctic: PDF (http://www.museul-h.cat/112806_1.aspx?id=1)

Qui organitza: Museu de l'Hospitalet ( http://www.museul-h.cat/inici.aspx )
Adreça y població L’Harmonia plaça Josep Bordonau i Balaguer,6 , 08901 L’Hospitalet
on es realitza:
Adreça on es L’Harmonia plaça Josep Bordonau i Balaguer,6 , 08901 L’Hospitalet
realitza:
Com arribar-hi: MetroL1: Estació Rambla Just Oliveras, Renfe: Estació: L’Hospitalet, BUS:
urbà

Preu: Gratuït
Dates i horaris: De 10:00 a 14h del 15 de maig al 22 de desembre 2022
Durada de l'activitat: Primària i Secundària: 75min. Batxillerat i Cicles Formatius: 90min.
Observacions:
Per a més cultura.museu@l-h.cat
informació: Carmen Martin 93 4036112 i 93 403 61 10

