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La proposta educativa del Museu de Lleida neix com a resultat d’una experiència col·laborativa entre 
els professionals del museu i la comunitat educativa. El programa per al curs 2021-2022 ofereix un 
ventall de propostes didàctiques adequades al currículum escolar, estructurades en una sèrie d’iti-
neraris temàtics que aborden una gran varietat d’àrees del coneixement i adaptades als diferents 
cicles educatius. Enguany impulsarem noves línies de treball dirigides a respondre a les necessitats 
educatives d’una societat cada vegada més diversa: el curs 2021-2022 posarà l’accent a reivindicar 
les identitats de gènere a partir de la descoberta de les col·leccions del museu.

Com a novetat, aquest curs afegim noves experiències educatives que permetran a l’alumnat desco-
brir les col·leccions del museu i del patrimoni de les terres de Lleida: d’una banda, l’itinerari “Històries 
diverses”, que ens proposa redescobrir el museu en clau de gènere, i de l’altra, les propostes educati-
ves vinculades a les exposicions temporals “Art primer” i “L’esplendor de la Lleida del segle XVI”.
El personal docent pot trobar activitats que aborden aspectes de la història social, la història de l’art, 
la diversitat cultural, les tècniques artístiques, la música i el descobriment científic, entre d’altres. En 
moltes d’aquestes s’hi poden trobar aspectes transversals que permetran enfocar la visita des d’una 
perspectiva interdisciplinària de fàcil adaptació a la programació educativa.

Així mateix, la situació de pandèmia ens obliga a continuar sent prudents i, alhora, replantejar les pau-
tes d’accessibilitat i gaudi de les nostres col·leccions. Pel que fa als grups escolars, el museu adoptarà 
les recomanacions sociosanitàries que tant el Departament de Cultura com el Departament d’Educa-
ció tinguin previstes per a les visites guiades i per als grups classe. 

Programa educatiu 
del curs 2021-2022
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Índex d’activitats

Visita 
idiomes

Càpsula 
històrica

School 
delivery

Videojoc
Ruta per 
la ciutat

Cicles Pàg.

Art primer    7

Històries diverses. Redescobrim  

el museu en clau de gènere    8

L’esplendor de la Lleida del segle XVI    9

Animàlia   10

Pinotxo i l’artesà de la fusta   11

Fem d’arqueòlegs a la prehistòria   12

Fem d’arqueòlegs. Ibers i romans   13

Tècniques artístiques    14

Camí de Sant Jaume   15

Les tres cultures a la Lleida medieval   16

Descobrim la Lleida del Barroc   17

Visita panoràmica 18

Visites disponibles en idiomes: castellà, anglès o francès

Disponible videojoc

Disponible càpsula històrica

School delivery: el museu es trasllada a l’escola

Inclou possibilitat d’itinerari pel museu i ruta per la ciutat

   Cicles educatius: Infantil / Primària / Secundària, Cicles formatius, Batxillerat i Educació per a Adults

Llegenda de dades sobre la visita
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Infantil i Primària
Educació 

infantil 0-3
Educació 

infantil 3-6
Primària

Cicle Incial
Primària

Cicle Mitjà
Primària

Cicle Superior

Art primer

Històries diverses...

L’esplendor de la Lleida del s. XVI

Animàlia

Pinotxo i l’artesà de la fusta

Fem d’arqueòlegs a la prehistòria

Fem d’arqueòlegs. Ibers i romans

Tècniques artístiques

Camí de Sant Jaume

Les tres cultures a la Lleida medieval

Descobrim la Lleida del Barroc

ESO i Batxillerat
ESO

(1r i 2n)
ESO

(3r i 4t)
Batxillerat

Art primer

Històries diverses...

L’esplendor de la Lleida del s. XVI

Fem d’arqueòlegs a la prehistòria

Fem d’arqueòlegs. Ibers i romans

Tècniques artístiques

Camí de Sant Jaume

Les tres cultures a la Lleida medieval

Descobrim la Lleida del Barroc

Visita panoràmica

Altres ensenyaments
Educació 
especial

Educació 
d’adults

Ensenyaments 
professionals

Ensenyaments 
d’idiomes

Ensenyaments 
artístics

Art primer

Històries diverses...

L’esplendor de la Lleida del s. XVI

Animàlia

Fem d’arqueòlegs a la prehistòria

Fem d’arqueòlegs. Ibers i romans

Tècniques artístiques

Camí de Sant Jaume

Les tres cultures a la Lleida medieval

Descobrim la Lleida del Barroc

Visita panoràmica

Nivells educatius
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Art primer

Històries diverses. Redescobrim el 
museu en clau de gènere

L’esplendor de la Lleida del segle XVI

Animàlia

Pinotxo i l’artesà de la fusta

Fem d’arqueòlegs a la prehistòria

Fem d’arqueòlegs. Ibers i romans

Tècniques artístiques

Camí de Sant Jaume

Les tres cultures a la Lleida medieval

Descobrim la Lleida del Barroc

Visita panoràmica

Àmbits temàtics
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Dates:

De l’1 d’octubre  

al 17 de desembre de 2021

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

Art primer
L’exposició “Art primer. Artistes de la prehistòria” proposa 
un viatge al passat a la recerca dels orígens de l´art. Alhora, 
la mostra vol explicar també l’art rupestre llevantí, una de 
les expressions artístiques més originals sorgides, tant a 
Catalunya com a la resta de l’àrea mediterrània peninsular, 
fa més de 7.000 anys. 

L’exposició incorpora nombrosos recursos audiovisuals i de 
realitat virtual en 360 graus que mostren escenes animades 
de la prehistòria, reproduccions de processos tecnològics, 
o la visita immersiva de coves i balmes, amb l’objectiu d’arri-
bar a un ample ventall de visitants i seduir-los. La mostra 
integra la mirada de gènere en el seu discurs, i remarca la 
contribució de la dona en la creació artística.

Dades sobre la visita

Durada: 2 h

Cicles educatius

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

Del 20 de setembre de 2021  

al 22 de juny de 2022

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

60 € School Delivery

Històries diverses. 
Redescobrim el 
museu en clau de 
gènere
L’itinerari “Històries diverses” proposa una relectura del 
discurs històric del museu des de la perspectiva de gènere. 
Amb aquesta finalitat s’han seleccionat diverses obres d’art 
i objectes arqueològics que ens permeten, d’una manera 
vivencial, revisar la col·lecció del museu a partir d’aquests 
conceptes: maternitats, diversitats familiars, intersecciona-
litat, rols de poder, cànons i representacions històriques, i 
finalment, identitats, expressions i orientacions de gènere.

Presentem un itinerari que cada centre podrà adaptar me-
todològicament segons els seus interessos educatius, i que 
ens permetrà jugar i experimentar a partir del “joc de l’auca” 
mitjançant l’ús d´habilitats visuals i cognitives.

Dades sobre la visita

Durada: 2 h

Disponible càpsula històrica

School delivery: el museu es trasllada a l’escola

Cicles educatius

Educació Infantil

Educació Primària (Cicle Inicial)

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

De l’1 de març al 22 de juny de 2022

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

L’esplendor de la 
Lleida del segle XVI 
Proposem un viatge a la Lleida de les primeres dècades 
del segle XVI, un moment de recuperació política, social i 
econòmica de Catalunya. L’exposició ens evoca el paisatge 
d’una ciutat que es veu immersa en un context de canvis 
geopolítics europeus vers l’Atlàntic, arran de la descoberta 
d’Amèrica, i per la pèrdua de pes polític i econòmic de la 
Corona d’Aragó.

La mostra recorda la prosperitat d’una ciutat que ressorgeix 
gràcies a l´agricultura i a una nova empenta de la producció 
tèxtil. Aquest impuls econòmic permetrà una activitat comer-
cial que va mantenir Lleida connectada no només amb els 
regnes i territoris adjacents, sinó també amb Flandes o Itàlia.

Dades sobre la visita

Durada: 1 h 30 min

Disponible càpsula històrica

Cicles educatius

Educació Infantil

Educació Primària (Cicle Inicial)

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

Del 20 de setembre  

al 22 de juny de 2022

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

50 € (Visites en anglès)

Animàlia
L’activitat consisteix en un joc de memòria i d’interpretació 
que permet descobrir el bestiari representat a les obres del 
museu i relacionar-lo amb la fauna de diferents indrets del 
món. L’objectiu és conèixer els animals que han acompan-
yat l’ésser humà des de l’antiguitat i la seua representació 
en les obres d’art. Descobrirem diferents rols que al llarg 
de la història han tingut els animals en l’àmbit domèstic, en 
l’agricultura, en la religió, en el poder... 

Tot seguit realitzarem un taller en què identificarem els sons 
característics d’aquests animals. La visita també s’ofereix en 
anglès per als cicles mitjà i superior de primària.

Dades sobre la visita

Durada: 1 h 30 min

Disponible visita en anglès

Cicles educatius

Educació Infantil

Educació Primària
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

Pinotxo i l’artesà 
de la fusta
Les aventures de l’immortal Pinotxo ens introdueixen en 
el món màgic del treball de la fusta. L’activitat consisteix 
en una visita guiada dinamitzada que comença al taller del 
Geppetto, on s’explica com cobra vida el personatge grà-
cies a la perícia d’un artesà. A l’aula didàctica descobrirem 
les eines i les característiques del seu ofici; a més, llegirem 
fragments del conte del Pinotxo.

A continuació, ens traslladarem a la col·lecció permanent 
del museu, on relacionarem el que hem treballat a l’aula 
didàctica amb una selecció de peces realitzades en fusta: 
escultures, arquetes, armaris, mènsules, etc.

Dades sobre la visita

Durada: 1 h 30 min

Cicles educatius

Educació Infantil

Educació Primària (Cicle Inicial)
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

Fem d’arqueòlegs  
a la prehistòria
El Museu de Lleida proposa una visita guiada basada en 
l’experimentació, que permetrà als alumnes descobrir un 
moment molt important de la prehistòria: el pas del paleolític 
al neolític. Interactuarem en un campament nòmada recons-
truït a l’aula didàctica i, tot seguit, ens traslladarem a les sales 
de la col·lecció permanent, on evocarem davant les pintures 
rupestres del Cogul els rituals dels xamans de la prehistòria 
en el moment de l’aparició de l’agricultura i la ramaderia.

Dades sobre la visita

Durada: 1 h 30 min

Cicles educatius

Educació Primària

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

60 € School Delivery

Fem d’arqueòlegs.  
Ibers i romans
Us proposem una experiència educativa que permetrà des-
cobrir com vivien els nostres avantpassats ibers i romans. 
Els alumnes viatjaran al passat convertits en pobladors de 
l’època, i ho faran mitjançant indumentària, maletes didàc-
tiques i maquetes interactives. Així, coneixerem aspectes 
de la seua vida quotidiana, com l’alimentació, els seus mites i 
llegendes, els intercanvis comercials o els conflictes bèl·lics.

Dades sobre la visita

Durada: 2 h

Disponible càpsula històrica

School delivery: el museu es trasllada a l’escola

Disponible videojoc a partir de febrer de 2022

Cicles educatius

Educació Primària

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

Tècniques  
artístiques
A partir de l’observació directa de l’obra d’art, els alumnes 
descobriran com, en diversos moments de la història, l’ésser 
humà s’ha valgut de diferents tècniques artístiques per 
expressar el que sabia, pensava, desitjava, somiava... En el 
recorregut per les sales es plantegen una sèrie de qüestions 
sobre l’obra: d’on prové?, qui i com la va fer?, per què s’uti-
litza una tècnica determinada? 

Tot seguit, ens traslladarem a l’aula didàctica per portar-hi a 
terme un taller de pintura rupestre.

Dades sobre la visita

Durada: 1 h 30 min

Cicles educatius

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

50 € (Visita en anglès o francès)

60 € (Itinerari + ruta)

Camí de Sant Jaume
L’itinerari vol reivindicar una de les rutes de pelegrinatge 
més importants de la història, que convertí la Lleida medie-
val en un punt de trobada de pelegrins que feien estada a la 
ciutat camí de Galícia. Mitjançant un joc de pistes basat en 
l’observació directa de l’obra d’art i la utilització de recursos 
didàctics com fotografies, música, mapes i indumentària, 
els alumnes relacionaran els trets característics del camí de 
Sant Jaume i en descobriran el llegat en les tradicions i el 
paisatge de la ciutat.

A continuació us oferim la possibilitat de realitzar un itine-
rari guiat pel centre històric de Lleida, rememorant la ruta 
que seguien els pelegrins que visitaven la Lleida medieval. 
La visita a l’interior del museu també s’ofereix en anglès per 
a cicle superior de primària i per a secundària.

Dades sobre la visita

Durada visita al Museu: 1 h 30 min
Durada itinerari Museu + Ruta ciutat: 2 h 30 min

Disponible visita en anglès o francès

Disponible càpsula històrica

Inclou la possibilitat d’una ruta per la ciutat

Cicles educatius

Educació Primària (Cicle Superior)

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults

VISITA AMB OPCIÓ D’ITINERARI + RUTA
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

60 € (Itinerari + ruta)

Les tres cultures a 
la Lleida medieval
Us proposem un viatge a la Lleida medieval de les tres 
cultures, un moment de la història en què la ciutat arriba a 
la seua màxima esplendor per la coexistència de jueus, cris-
tians i musulmans. L’experiència incorpora diversos tallers 
que permeten descobrir els vestigis d’aquesta diversitat en 
el nostre patrimoni i en els nostres hàbits i costums: aro-
mes, alimentació, llengua, matemàtiques, etc. 

Tot seguit, us oferim la possibilitat de realitzar un itinerari guiat 
pel centre històric de Lleida visitant “la moreria”, “la Cuirassa 
jueva” i els espais i monuments de “la Lleida cristiana”.

VISITA AMB OPCIÓ D’ITINERARI + RUTA

Dades sobre la visita

Durada visita al Museu: 1 h 30 min
Durada itinerari Museu + Ruta ciutat: 2 h 30 min

Disponible càpsula històrica

Inclou la possibilitat d’una ruta per la ciutat

Cicles educatius

Educació Primària (Cicle Superior)

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

60 € 

Descobrim la  
Lleida del Barroc
Els segles XVII i XVIII van ser uns anys convulsos per a la his-
tòria de Lleida, en particular, i de Catalunya, en general. Eren 
temps de conflictes, que es van iniciar amb la Guerra dels 
Segadors (1640-1652) i van concloure amb la Guerra de Suc-
cessió (1707-1714). Aquests fets van esdevenir essencials en la 
configuració de la memòria col·lectiva del país, i és per això 
que us volem apropar a aspectes de la vida quotidiana dels 
lleidatans que van caracteritzar aquests moments històrics. 
Us proposem un itinerari educatiu que comença al Museu de 
Lleida i continua pels carrers i places de la ciutat, tot evocant 
la història, la vida quotidiana, els oficis, l’art i el patrimoni 
cultural de l’època.

ITINERARI + RUTA PER LA CIUTAT

Dades sobre la visita

Durada: 2 h 30 min

Disponible càpsula històrica

Inclou un intinerari pel museu + ruta per la ciutat

Cicles educatius

Educació Primària (Cicle Superior)

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults
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Visita panoràmica
El museu ofereix l’oportunitat de portar a terme un viatge 
des de la prehistòria fins a l’època moderna mitjançant una 
visita panoràmica a les nostres col·leccions. Ens atansarem 
al llegat patrimonial dels nostres avantpassats rememorant 
els moments més importants de la història i ho farem a par-
tir d’una selecció d’objectes arqueològics i d’obres d’art que 
destaquen per la seua importància i singularitat.

Dades sobre la visita

Durada: 1 h 30 min

Disponible visita en anglès

Cicles educatius

Educació Secundària, Cicles formatius, Batxillerat  
i Educació per a Adults

Dates:

De l’1 d’octubre al 22 de juny

Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h.  

Consulteu altres horaris

Preu:

30 €

50 € (Visites en anglès)
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1. El Museu de Lleida destinarà dos educadors per cada grup classe per a les activitats que es 
portin a terme íntegrament dins l’edifici. D’aquesta manera, el grup es dividirà en dos subgrups, la 
qual cosa permetrà reduir la ràtio d’alumnat.

2. Mentre un subgrup visita les sales del museu, l’altre portarà a terme tallers educatius a l’aula 
didàctica. Després de les activitats amb cada grup classe, es desinfectaran tots els materials i es 
ventilarà l’espai.

3. Només s’acolliran dos grups per dia: un de 10 a 12 h, i el segon, de 12 a 14 h. Les activitats dins el 
museu duraran una hora i mitja i necessitarem trenta minuts per ventilar i desinfectar materials. 
Mai coincidiran dos grups al mateix moment dins el museu.

4. Hem potenciat les rutes al carrer amb la finalitat de valorar el patrimoni de la ciutat i oferir re-
cursos educatius més segurs. En aquest cas, el museu només destina un educador per grup. Les 
rutes tenen una durada aproximada de dos hores i mitja, tot i que l’estada dins el museu es limita a 
trenta minuts, i es realitza en espais on els alumnes poden mantenir la distància de seguretat. 

5. Es vetllarà per les mesures de seguretat sanitària dels escolars i els seus acompanyants: neteja de 
mans, mascareta, distància de seguretat i presa de temperatura en entrar al museu. En cas de 
necessitat, disposem d’un espai específic per atendre alumnes individualment.

6. L’educador del museu portarà una mascareta FFP2.

7. Els materials utilitzats als tallers que s’hagin de manipular individualment els portarà el mateix 
alumne des de l’escola: recipients per a la pintura, pinzells, fotocòpies, etc.

8. Pel que fa a la utilització dels serveis (WC) se’n destinarà un per a cada grup classe. Per tant, 
la classificació dels serveis ja no serà “homes” i “dones”, sinó “A” i “B”. L’accés es farà de manera 
individual i el controlarà un docent del centre escolar.

9. No s’utilitzarà l’ascensor, amb l’excepció de persones amb mobilitat reduïda.

10. Estem treballant en la producció de recursos educatius en línia perquè siguin utilitzats com a 
recurs complementari a la visita o en cas de confinament.

11. Aquest protocol s’ajustarà a les necessitats concretes dels centres escolars.

Protocol d’accés i d’utilització 
dels espais del Museu de Lleida 
per als grups escolars
CURS 2021-2022



Àrea educativa del Museu de Lleida

Miquel Sabaté, tècnic 
Mariona Huguet, adjunta

Assessorament científic i educatiu

Teresina Aiguadé, Carme Argelich, Esther Balasch, Antonio 
Bardavio, Carmen Berlabé, Joan Bernal, Eva M. Birlanga, Teresa 
Borràs, Montse Boronat, Joan Busqueta, Anna Busto, Neus Ca-
bré, Ramon Cardona, Valentí Casas, Silvia Codina, Jaume Cor-
tada, M. Assumpta Costafreda, M. del Mar Coyo, Gerard Dago, 
Cristina Díaz, M. Cecília Domènech, Francesc Fité, Lourdes 
Flotats, Gemma Fons, Blanca García, M. Belén García, Núria 
Gilart, Josep Giralt, Roser Gort, Lluís Greoles, Joan Hernández, 
Lluís Marc Herrera, Raquel Jordan, Emili Junyent, Eva Lega, 
Nayra Llonch, Clara López, M. Elena López, Joan López, Sò-
nia Manyé, Núria Ruiz, Verònica Parisi, Aura Prunera, M. Teresa 
Quintillà, Ramon Rius, Josep Rius, Raül Manzano, Sara Medina, 
M. Lluïsa Remacha, Alba Rosanes, M.Dolores Salvia, Joan San-
tacana, Mercedes Santiveri, Caterina Segura, Mir Roy, Josep 
Lluís Ribes, Idoia Tantull, Mn. Jesús Tarragona, Alberto Velasco 
i Carme Vives.

Arxiu Arqueològic de Lleida, Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, 
Ilerna,  Institut Castell dels Templers, Institut Guindàvols,  Ser-
vei Educatiu del Segrià i Yes, We Can English.

Crèdits
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