
PROPOSTES 
DIDÀCTIQUES

Xarxa de museus de les comarques de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre



Els museus que conformen la Xarxa de museus de les comarques de 

Tarragona i de les Terres de l'Ebre posen a l'abast de la comunitat 

educativa les diferents propostes didàctiques que permeten 

descobrir, i experimentar, i aprendre amb el patrimoni que 

salvaguarda cada un d'ells. 

Els diferents museus del territori es caracteritzen per oferir un ampli 

ventall d'àrees de coneixement, competències, períodes històrics i 

àmbits temàtics per treballar amb els infants i joves de tots els nivells 

educatius. 

Així doncs, els museus es proposen donar a conèixer la seva oferta 

educativa als docents amb l'objectiu de poder treballar els continguts i

els coneixements de l'aula conjuntament, tot adaptant les seves 

activitats als currículums escolars i a la programació educativa. 

   



TEMÀTICA DIDÀCTICA

NIVELLS EDUCATIUS 

P5   CI   CM   CS   ESO   UNIVERSITAT

La nostra preuada col·lecció de paleontologia és avui un llibre 
obert per a qui la visita, entenedora, atractiva, suggerent i, 
perquè no, interactiva. Les visites guiades, les activitats pels 
nens/es i els tallers per a les escoles que s’hi relacionen, ens 
han posicionat com un referent cultural en el territori dins l’àrea 
de coneixement de les ciències naturals. 
Pels grups escolars hem creat activitats pedagògiques 
adaptades a tots els nivells educatius, amb l'objectiu de posar 
en valor i interpretar els nostres fòssils marins del Triàsic, únics 
al món. Et proposem, doncs, viure una experiència inoblidable 
en un espai d’intervenció cultural modern i enriquidor. 

PROPOSTA D'ACTIVITATS

 Taller de paleontologia  

MUSEU D'ALCOVER 

Carrer Costeta, 1 - 3  
43460 Alcover (Tarragona) 
977 84 64 52 
www.museualcover.com 
direcciomuseu@alcover.cat 



La gran diversitat d’activitats – visites guiades, itineraris i tallers 
– que ofereix el Servei Educatiu i Turístic del Museu de les 
Terres de l’Ebre (SET) permeten descobrir l’extraordinari 
patrimoni natural, arqueològic, històric i etnològic de les Terres 
de l’Ebre d’una forma interactiva i divertida, facilitant així 
l’aprenentatge.  

TEMÀTICA DIDÀCTICA

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Visites guiades als equipaments de la xarxa Ebre, 

Natura&Cultura 

Itineraris per la Serra de Montsià i el Delta de l'Ebre 

Itineraris arqueològics

Itineraris urbans i literaris 

Tallers didàctics                                                             

- Els arbres i arbustos, descobriment de la flora           

- Les pintures rupestres, crònica i art                           

- Els ibers, una cultura de fa 2.000 anys                       

- Descobreix el Castell d’Amposta, amb un joc de     

 pistes                                                                             

- El patrimoni arquitectònic, edificis dels nostres 

pobles                                                                           

- Els jocs, lleure i educació                                           

- Els joguets dels iaios                                                   

- Taller de reciclatge

MUSEUS DE LES TERRES DE 
L'EBRE 

C/Gran Capità, 34 
43870 Amposta  
977 70 29 54 - 638 02 04 05 
www.museuterresebre.cat  
set@museuterresebre.cat 
Responsable: Helena Fibla 

NIVELLS EDUCATIUS 

CI   CM   CS   ESO   BAT



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu d’Història de Cambrils ofereix diferents itineraris pel 
nucli antic de Cambrils per tal de donar a conèixer alguns dels 
fets històrics esdevinguts al llarg del temps a partir del 
patrimoni i la història local de la vila. 
A partir d'un passeig pel port, coneixeràs els secrets del barri 
de la Platja per comprendre com es vivia i es viu en el barri de 
pescadors de la vila. 
A més a més, la visita al Museu Molí de les Tres Eres permet 
conèixer el funcionament d’un antic molí fariner i la importància 
econòmica del cultiu dels cereals. 
La visita a la Vil•la Romana de la Llosa permet entendre com 
es vivia i quines eren les activitats econòmiques, socials i 
personals d’aquell moment.  

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Memòria de la Pau 

Cambrils en temps de Guerra 

Le chemin de l’histoire (visita en francès) 

Path of history (visita en anglès) 

A la vora del mar 

Descobreix un molí fariner 

Telègraf a la Torre de l’Esquirol 

Treballem la terra 

Els espais de la Guerra Civil

Toquem els romans  

Pirates a la Torre del Port 

El Museu Molí de les Tres Eres 

Vil•la Romana de la Llosa 

Antoni de Gimbernat. De Cambrils al món 

MUSEU MOLÍ DE LES TRES 
ERES 

Via Augusta, 1 
43850, Cambrils 
977 79 45 28 
www.cambrils.cat/museu 
mhc.cambrils@altanet.org 

NIVELLS EDUCATIUS 

P2   P3   P4   P5   CI   CM   CS   ESO   BAT



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu Deu té una de les col•leccions d’art més importants 
del país, amb peces que van des del s. XII fins als nostres 
dies: talles, catifes, bacines, escultures i obres de pintura, 
orfebreria, vidre i ivori. 

PROPOSTA D'ACTIVITATS

I tu què pintes? 

Canta’m un quadre 

La caixa dels sons 

L’escultura al carrer 

Pinta’m un quadre                                                             

     - La caseta d’en Villà                                                     

     - La gallineta d’en Sunyer                                             

     - L'univers d’en Calsina 

Mira, toca i escolta 

El Càntir coronat 

Teixim, Teixam...! 

La princesa Margarida  

Pictoart 

El Vendrell més que un museu 

Som visitants 

Ruta de la ceràmica pel Vendrell 

Vols que t’expliqui coses del teu barri? 

Escaneja el codi!

MUSEU DEU 

Plaça Nova, 6  
43700, El Vendrell 
977 66 63 08 
www.museudeu.com  
museudeu@elvendrell.net  

NIVELLS EDUCATIUS 

P2   P3   P4   P5   CI   CM   CS   ESO   BAT   EDUCACIÓ ESPECIAL



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu Pau Casals és una eina pedagògica que permet 
treballar tant la figura de Pau Casals i la seva època com 
diferents conceptes directament relacionats amb la música i els 
valors de pau, justícia i llibertat.  

www.paucasalseduca.org: Un web on mestres i 
professors/es us podeu descarregar material per tal de 
treballar la figura de Pau Casals amb els alumnes amb la 
finalitat  de conèixer qui va ser Pau Casals d’una manera 
vivencial, en tota la seva dimensió d’home, músic i persona 
compromesa amb la pau. 

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Visites guiades

Tallers i concerts interactius 

- El Bosc de la música 

- Escoltem i provem un violoncel 

- Músiques del món 

- Paraules i Grooves 

- La volta al món amb violoncel 

- Un passeig per la història 

- Scrabble musical 

- Back to Bach

Altres activitats 

- Caixa de música reciclada 

- Anem a concert! “Percu què?” 

- Anem a concert! “Pau Casals, el geni de l’arquet” 

- Anem a concert! “Del carrer a l’òpera”  

    

MUSEU PAU CASALS 

Avinguda Palfuriana, 67  
43880, Sant Salvador (El Vendrell) 
977 68 42 76 
www.paucasalseduca.org   
www.paucasals.org  
museu@paucasals.org 
Responsable: Maria Cunillera  

NIVELLS EDUCATIUS 

P0   P1   P2   P3   P4   P5   CI   CM   CS   ESO   BAT   



El museu ofereix visites guiades als escolars adaptades als 
diferents cicles educatius per tal de conèixer la vida tradicional
a les viles i pobles de Catalunya, fent especial esment a la 
pagesia com a element primordialment del món rural. Les 
visites es completen amb tallers pedagògics, fitxes didàctiques 
i activitats a l'hort vinculades al seu cicle natural. 

Els tallers pedagògics són activitats creatives relacionades 
amb diversos àmbits del món rural. Es treballa cercant 
l’equilibri entre la part pedagògica i la lúdica, potenciant 
l’aprenentatge, la reflexió, el descobriment i la creativitat amb 
procediments que van del modelatge i l’escenografia al 
revelatge fotogràfic. 

TEMÀTICA DIDÀCTICA

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Descobriment d’una antiga llar pairal

L’agricultura

L’agricultura i els oficis

L’agricultura tradicional, la mecanització i la 

industrialització del camp

La força dels animals

Art rural

Herbari fotogràfic

L’ofici atrapat

Construïm un diorama 

 

* En qualsevol cas, es pot adaptar la visita del 

museu segons les necessitats curriculars i els 

interessos dels docents per a cada curs. 

  

MUSEU DE LA VIDA RURAL 

Carretera de Montblanc, 35 
43440, L'Espluga de Francolí 
977 87 05 76 
www.museuvidarural.cat  
info@museuvidarural.cat      

NIVELLS EDUCATIUS 

P3   P4   P5   CM   CS   ESO   BAT



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu Comarcal de la Conca de Barberà ha dissenyat un 
Projecte Educatiu que es coordina amb els objectius, 
competències i continguts de l’Educació Primària, Secundària i 
Batxillerat. 

Es tracta d’una aposta per l'educació per a l’acció i des de 
l’acció, on la vivencialitat i l’experimentació són conceptes clau 
pel propi aprenentatge de cada infant o jove. 

PROPOSTA D'ACTIVITATS

La conca a través del temps 

Viu la prehistòria

Art rupestre: tècnica i evolució

Els molins fariners de Montblanc  

MUSEU COMARCAL DE LA 
CONCA DE BARBERÀ 

Carrer Josa, 6 
43400, Montblanc 
977 86 03 49 
www.mccb.cat  
info@mccb.cat 
turisme@montblanc.cat 

NIVELLS EDUCATIUS 

CI   CM   CS   ESO   BAT   



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu de Reus compta amb una important col•lecció 
d’objectes que reflecteixen diverses etapes de la història de la 
ciutat i per les èpoques anteriors a la seva aparició com a nucli 
antic de població. Hi destaca el fons de materials 
paleontològics i arqueològics, que inclou els materials de 
col•lecció particular pel prehistoriador Salvador Vilaseca 
Anguera.  

PROPOSTA D'ACTIVITATS
La prehistòria a cau d’orella 

I tu... què hi pintes a la prehistòria 

Posa’t elegant 

Ara toca festa 

El gòtic, una finestra oberta al passat 

Tastalart 

Zoom al 1900 

El Museu... Quina mina! 

Visita a la Bòbila del Sugranyes  

Visita al refugi de La Patacada 

MUSEU DE REUS 

Raval de Santa Anna, 59  
43201, Reus 
977 01 06 60 
www.museudereus.cat 
www.codoleducacio.com 
irecuenco@museudereus.cat 

NIVELLS EDUCATIUS 

P3   P4   P5   CI   CM   CS   ESO   BAT   UNIVERSITAT   
EDUCACIÓ ESPECIAL



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu Diocesà de Tarragona, situat al voltant del claustre 
de la Catedral de Tarragona, exposa una selecció d’obres d’art 
religiós que custodia, entre les quals es troben algunes de les 
mostres més destacades de la pintura, l’escultura i l’argenteria 
de la diòcesi de Tarragona. 

PROPOSTA D'ACTIVITATS
 El Museu Diocesà de la Catedral

MUSEU DIOCESÀ 
DE TARRAGONA 

Pla de Palau, 2 
43003, Tarragona 
977 23 86 85 
www.museu.diocesa.arqtgn.cat 
museu.diocesa@argtgn.cat  

Responsable: Camp 
d’Aprenentatge 
977 55 63 41 
e3900018@serveis.xtec.es 

NIVELLS EDUCATIUS 

ESO   BAT   CICLES FORMATIUS



TEMÀTICA DIDÀCTICA
Amb el lema Un viatge a la cultura romana, el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona presenta el seu programa 
d’activitats que consta de diferents propostes adreçades a 
públics diversos, amb l’objectiu de difondre Tàrraco i la cultura 
romana, a partir de les restes patrimonials de les quals té cura 
el Museu, així com dels equipaments i recursos amb els que 
compta.  

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Divertim-nos amb els romans! 

Perseu, el Sant Jordi grec 

Per Júpiter!... entrarem a l’Olimp?

Centcelles, un còmic en mosaic!

Caius i Faustina et conviden a la vil·la

Passa un matí de teatre! 

Viatja a Tàrraco!

Retrobem-nos a Tàrraco!

Al taller de Terenci Càndid!

Construeix l’Urbs viu la Civitas

Vine al Museu i ... queda’t de pedra!

Posa ordre a l’Olimp

Encaixa la Història!

Re-viure

DQM parles? VOX POPVLI.com.

Fem parlar les pedres! 

MUSEU NACIONAL 
ARQUEOLÒGIC DE 
TARRAGONA 

Plaça del Rei, 5 
43003 Tarragona 
 977 23 62 09 - 977 25 15 15 
www.mnat.cat 
mnat@gencat.cat 

NIVELLS EDUCATIUS 

P3   P4   P5   CI   CM   CS   ESO   BAT   UNIVERSITAT   
EDUCACIÓ ESPECIAL   



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu de Tortosa ofereix descobrir el patrimoni històric de 
la ciutat de Tortosa i de les Terres de l’Ebre. A través d’una 
metodologia basada en l’experimentació i la participació activa 
us proposem tota una sèrie d’activitats, adaptades als diferents 
nivells educatius, que complementen els continguts treballats a 
l’aula.  

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Descobreix el Museu de Tortosa

Els primers artistes. Pintura rupestre i art moble a 

la prehistòria

Les primeres tecnologies. Elaboració d’eines 

prehistòriques

Pintura i decoració de la ceràmica ibèrica 

Desxifra els missatge dels ibers

Què menjaven els ibers?

Aventura al museu

MUSEU DE TORTOSA 

Rambla Felip Pedrell, 3  
43500, Tortosa 
977 51 01 44   
www.museudetortosa.cat 
museudetortosa@tortosa.cat 

NIVELLS EDUCATIUS 

P3   P4   P5   CI   CM   CS   ESO   BAT



TEMÀTICA DIDÀCTICA
El Museu de Valls conté una important col•lecció formada per 
gairebé 3.000 peces entre pintures, majoritàriament, escultures 
i dibuixos dels més importants artistes del nostre país. 
Cronològicament, la col•lecció arrenca l’any 1875 i arriba fins a 
l’actualitat.  

PROPOSTA D'ACTIVITATS
Activitats disponibles segons les exposicions 

temporals del moment 

MUSEU DE VALLS 

Passeig dels Caputxins, 18 
43800, Valls 
977 60 66 54 
www.valls.cat 
museu@valls.cat 

NIVELLS EDUCATIUS 

CI   CM   CS   ESO      



ÀMBITS TEMÀTICS



NIVELLS EDUCATIUS



COMPETÈNCIES



Xarxa de museus de les comarques de 

Tarragona i de les Terres de l'Ebre


