
visites educatives



visites educatives: primària

Passejarem pel passat romà de 
Barcelona, una petita colònia d'uns mil 
habitants fundada fa més de 2.000 anys. 
Descobrirem com menjaven, com eren 
les llars, els rituals o la relació amb els 
morts. Tot explorant les restes d'aquest 
passat: el fòrum, les termes, el temple o 
les muralles, coneixerem l’empremta de 
la cultura romana en la llengua, la cultura, 
l’urbanisme, la gastronomia o les festes. 

Reviurem el passat de Barcelona a partir de 
les llegendes que han servit per transmetre 
històries mitiques com la fundació de 
Barcelona, cases encantades o les gestes 
de grans herois:

-Amb explicacions històriques però 
amenes del context i dels fets més 
importants.
-Visitant els escenaris de les llegendes.

LlegendesBarcino En guerra

La Guerra Civil va capgirar la història de 
la ciutat i la vida dels seus ciutadans. A 
través de testimonis directes i explicacions 
amenes, visitarem els escenaris que 
ens permetran entendre com era la vida 
quotidiana: 

-Què menjaven i com era anar a l’escola 
-Què comportava viure amb la por constant 
d’un bombardeig.

Caràcter: Ideal per descobrir Barcino i els 
racons presents a la ciutat actual

Zona: Gòtic

Opció d’interior: MUHBA, Via Sepulcral

Caràcter: Conèixer la història des de 
l’òptica de les llegendes.

Zona: Gòtic i Born

Opció d’interior: La Casa dels Entremesos

Caràcter: Ruta històrica i amena per 
entendre com es va viure a la ciutat 
Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Refugi antiaeri



visites educatives: secundària 

Reviurem el passat de Barcelona des de 
la fundació romana fins a l’esplendor 
medieval, combinant història, art i 
anècdotes sobre la ciutat i els seus 
habitants. 

Ens centrarem en petits detalls sobre 
construccions, àpats, enterraments... per 
conèixer com vivien els barcelonins de la 
ciutat romana i medieval i poder comparar 
totes dues èpoques.

Ens endisem en l’origen i les causes de la 
guerra, el seu desenvolupament i com 
el seu desenllaç va marcar el futur de les 
generacions posteriors. Sense oblidar 
els aspectes quotidians, com eren les 
relacions personals, com vestien i què es 
menjava durant la guerra. 

Les explicacions amenes i rigoroses, la 
visita d’escenaris de la guerra i la lectura 
de testimonis reals vehicularan l’activitat. 

   Guerra Civil 
a BCN

BCN romana 
i medieval

BCN industrial 
i modernista

La industrialització va sacsejar l’economia 
barcelonina. Els avenços tècnics capgiren 
les formes de producció i la burgesia passa 
a controlar el poder polític i econòmic de 
la ciutat. En aquest context s’aplica el pla 
Cerdà per urbanitzar l’Eixample i floreix el 
modernisme.

Una ruta per l’Eixample per conèixer el 
pla ideal de Cerdà i la història dels grans 
edificis.

Caràcter: Ruta amb anècdotes, explicacions 
històriques i artístiques.

Zona: Gòtic i Born

Opció d’interior: MUHBA Plaça del Rei

Opció Lectura: Barcino / La Catedral del Mar

Caràcter: Ruta històrica amb anècdotes i 
testimonis

Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Refugi antiaeri

Opció lectura: La Plaça del Diamant

Caràcter: Ruta històrica i artística per conèixer 
dades claus sobre el modernisme  

Zona: Eixample

Opció d’interior: Casa Milà (Pedrera)

Opció lectura:  La Ciudad de los Prodigios



visites educatives: batxillerat

Repassarem els fets històrics més 
importants d’una forma rigorosa però 
amena: les causes del cop d’estat, els fets 
de maig del 37, els bombardejos, l’exili i el 
final de la guerra. 

Alhora reviurem el dia a dia a Barcelona 
coneixent la vida quotidiana amb aspectes 
com l’alimentació o els canvis socials.

Les reivindicacions de la classe obrera van 
fer-se sentir amb força a partir del segle XIX. 
Recorrerem els escenaris de les revoltes i 
coneixerem els seus protagonistes fins a 
arribar a la lluita antifranquista del s. XX. 

Reviurem la història més convulsa visitant 
els escenaris i amb el relat dels fets i 
anècdotes més rellevants dels darrers dos 
segles.

Guerra i 
posguerra

1.000 anys 
d’art a BCN

Recorrerem Barcelona a través dels 
seus monuments, edificis i  espais més 
emblemàtics. Un passeig per la història de 
l’art dels darrers mil anys.

A Ciutat Vella analitzarem les restes 
romàniques, gòtiques i barroques. En arribar 
a l’Eixample descobrirem què va suposar el 
modernisme i com el somni de Cerdà va 
veure’s trencat per diferents interessos.

Barcelona
convulsa

Caràcter: Una panoràmica per la història de l’art, 
amena i didàctica

Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Catedral

Opció lectura: La ciudad sin tiempo

Caràcter: Ruta històrica per descobrir la BCN 
més rebel dels darrers 200 anys

Zona: Gòtic i Raval

Opció d’interior: Universitat

Opció lectura: La Ciudad de los Prodigios

Caràcter: Ruta històrica i rigorosa que apropa 
l’alumnat a l’època.

Zona: Gòtic i Eixample

Opció d’interior: Refugi antiaeri

Opció lectura: La Plaça del Diamant/ Nada 



visites educatives temàtiques
llista de rutes 
rutes històriques 

- Barcelona > 2000 anys
- Barcino, la BCN romana
- Barchinona, la BCN medieval
- Call & Aljama de BCN (la BCN jueva medieval)
- El Raval, suburbi de la BCN medieval
- BCN 1641: la Revolta dels Segadors
- BCN 1714: la Guerra de Successió
- BCN: revolució industrial, eixample
- BCN convulsa: la ciutat de les bombes
- BCN 1936-1939: la Guerra Civil
- BCN 1939-1975: la ciutat durant el franquisme
- BCN: reptes de futur (Poblenou-Fòrum)

rutes singulars  

- Eulàlia de BCN: la patrona oblidada
- BCN: temps de Nadal
- BCN: nocturna&criminal
- BCN : calenta&canalla
- BCN maçònica: veritats i mites

rutes literàries  
- La catedral del mar (Ildefonso Falcones)
- Últimas tardes con Teresa (Juan Marsé)
- BCN & Carlos Ruiz Zafón (L’ombra del vent i altres)
- BCN & M.Rodoreda (La plaça del diamant i altres)
- BCN & Pepe Carvalho (M. Vázquez Montalbán)
- La ciudad sin tiempo (Enrique Moriel)
- Nada (Carmen Laforet)
- La ciudad de los prodigios (Eduardo Mendoza)
- Crim de Sang (Sebastià Alzamora)

rutes de barris   
- Secrets i llegendes : Gòtic / Born / Raval / Eixample
- Antigues viles: Gràcia / Sants / Sarrià / Les Corts / 
Sant Gervasi / Horta / Poble Sec / Hostafrancs / Sant 
Andreu / Els tres turons
- Zones industrials: Barceloneta / Poblenou / 22@
- Espais verds: Ciutadella / Park Güell / Montjuïc / 
Collserola
- Metròpolis: Cornellà / Badalona / L’Hospitalet / 
Montcada i Reixac / Terrassa / Sabadell

rutes artístiques   
- 1000 anys d’art a Barcelona
- El romànic a BCN
- El gòtic a BCN
- El barroc a BCN
- El barri (neo)gòtic
- BCN, ciutat modernista
- Botigues i farmàcies modernistes
- BCN & Pablo Picasso 
- Pg. de Gràcia: art i luxe
- Modernisme amagat a Rambla Catalunya

rutes subterrànies   

- BCN subterrània: el Gran Metro (L3/L4)
- BCN subterrània: el Transversal (L1)
- BCN subterrània: el Tren de Sarrià (L6/L7)
- BCN subterrània: el Carrilet (L8) 
- BCN subterrània: L2 + Funicular de Montjuïc
- BCN subterrània: el Transversal Alto (L5)
- BCN Norte: l’estació oblidada

Notes:
* Els temes indicats són opcions de rutes ja dissenyades, però no estanques: es pot demanar la combinació de diverses temàtiques, fins i tot de categories diferents.
* Per l’especificitat d’alguna de les rutes, la seva disponibilitat està subjecta a les agendes dels guies especialitzats: alguna pot no estar disponible en cert idioma o 
certa data. 

Si us plau, consulteu-nos amb antelació.



visites educatives
tarifes i condicions

tarifes 
-1 guia (ruta 2 hores, fins a 25 alumnes): 225€.
-Cada alumne extra: 5€ (fins a 5 alumnes extra).
-Cada hora extra: 25€/guia (fins a 3 hores).
-Suplement adaptació de ruta: 30€/guia.
-Suplement idioma inusual: 50€/guia (usuals: Cat, Esp, Ing, Fra, Ita, Por).
-Suplement material didàctic: consultar disponibilitat.
-Accés a museus, tranports, àpats: consultar disponibilitat.
* Imports amb IVA i assegurança inclosos.

condicions
-No s’accepten alumnes menors d’edat sense professors responsables del grup.
-Ús de radioguia individual per cada alumne, recomanem que es portin auriculars propis. Els docents 
disposen igualment de radioguia, de franc.
-Pagament fraccionat: 50% en confirmar (fins a 15 dies abans) i 50% al final del mes.
-Confirmació amb menys de 15 dies: 100% per avançat.
-Acceptem pagaments mitjançant transferència, targeta bancària, paypal o efectiu.
-En cas de pluja es podrà fer igualment, ajornar o canviar per altra activitat (museu, etc).
* Consulteu altres condicions en la proforma prèvia al pagament.




