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Com era un dia qualsevol a Barcino, la Barcelona Romana? Com s’organitzava la vida entre les
parets de l’antiga muralla? Fem un viatge en el temps i deixem que la pedra històrica de la ciutat
ens expliqui alguns dels seus secrets més ben guardats.
Tanquem els ulls i passegem entre les estances d’una casa romana o del mateix Temple Romà
d’August, com si encara es mantingués en peu.
Fem un salt endavant i viatgem fins el segle XII, aprenem com va eixamplar-se la Barcelona
medieval i intentem descobrir les pistes dels principals canvis que va patir la ciutat comtal en
aquella època. Hi respirem l’encant dels carrers estrets i ombrívols, i fem que el temps s’aturi
mentre ens traslladem a un matí medieval qualsevol, sentint-ne inclús la barreja d’olors i sorolls.
Aprenem com celebraven i jugaven les famílies i els nens en aquell temps, i com la fe i les
supersticions dominaven la vida.
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EXPERIÈNCIA INTERACTIVA EN ANGLÈS, ALEMANY O FRANCÈS
La millor manera d’aprendre un idioma és de manera vivencial. Kids&Cat vol donar un valor
afegit a les seves experiències i viatges interactius com a activitat escolar per al reforç i la
motivació de l’aprenentatge de un nou idioma a través del joc; en el nostre cas, l’aprenentatge
de l’anglès, l’alemany o el francès.
Les nostres activitats intenten fomentar la curiositat innata dels nens i motivar la seva
participació, responent a tres característiques bàsiques:
Senzillesa : que s’adeqüi a l’edat, a la capacitat i a la preparació dels alumnes.
Activitat : que mantingui l’atenció i el desig de saber-ne més.
Utilitat : que allò que fan sigui pràctic i els serveixi per a altres aprenentatges, com quan
treballen per projectes.
L’activitat està guiada per una persona nativa (anglès, alemany o francès), que fa
interactuar els nens/es en tot moment i els motiva a perdre la por a comunicar-se en un idioma
que no dominen.
Durant la ruta, hauran d’orientar-se espaialment al mapa i llegir i desxifrar missatges senzills
escrits en l’idioma que s’estigui treballant (anglès, alemany o francès), mentre fan una activitat
interactiva per grups i van responent preguntes als diferents punts del recorregut. Al final de la
ruta, faran un joc per reconèixer els principals gremis que existien a l’Edat Mitjana i ubicar-los
als carrers del Born que porten els seus noms. Durant tota l’activitat, el guia els anirà situant en
les diferents èpoques històriques de la Barcelona romana i medieval.
.
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OBJECTIUS DE LA ACTIVITAT
Kids&Cat intenta fer descobrir o (re)descobrir la ciutat de Barcelona de manera diferent. En
aquest cas, a part de reforçar l’aprenentatge de l’idioma a través del joc i d’una manera divertida,
els nens aprenen diferents històries relacionades amb la ciutat de Barcelona en diferents
períodes històrics.
L’activitat “Dels Romans a l’Edat Mitjana” fa un viatge en el temps i permet als alumnes
descobrir les restes de l’època romana per sobre i sota terra, els fa imaginar com viurien si
haguessin nascut en una família de la Barcelona romana o medieval i els dóna la informació
bàsica dels principals canvis que va patir la ciutat en aquella època.
A partir de l’activitat es treballen diferents objectius:
 Aprendre de manera autònoma i participativa, buscant respostes a les preguntes que ells
mateixos puguin fer-se sobre el tema exposat en la ruta.
 Actuar amb responsabilitat i participar amb iniciativa i sentit crític en l’activitat.
 Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural del propi país i el d’altres cultures.
 Prendre iniciatives per a comprometre’s en la millora de l’entorn.
 Saber llegir el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques.
 En el cas de l’activitat per a reforç de l’aprenentatge de l’idioma, identificar i interpretar
missatges orals i escrits en llengües estrangeres en situacions reals, que li permetin
accedir a informacions i expressar-les oralment per tal de resoldre situacions
comunicatives quotidianes.
 Orientar-se en l’espai llegint mapes i fent servir la brúixola.
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RECORREGUT

INICI: Plaça de la Vil·la de Madrid.
FINAL: Fossar de les Moreres.
DADES D’INTERÈS
El punt de trobada és al costat de les runes de la necròpolis romana de la Plaça Vil·la de Madrid:
https://goo.gl/maps/qBAMVy2FuYE2

HORA: 10 h. del matí.
Plaça Catalunya
Plaça Catalunya
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PREUS
Fins a 25 alumnes el preu de l’activitat és de

215 euros +IVA.

En grups a partir de 25 alumnes i per tal de garantir la qualitat de l'activitat es
desdoblarà el grup.
El preu de l’activitat per a dos grups simultanis fins a 35 alumnes és de:

300 euros +IVA.

En grups a partir de 15 alumnes, també oferim la possibilitat de fer un desdoblament per tal
d'afavorir una major interacció amb el guia natiu. En aquest cas, només es sumarà el cost
addicional del segon guia.
Inclou vocabulari per a treballar prèviament a classe, material i dossier d’activitats per fer
després de l’activitat a l’escola.

CONTACTE

Kids&Cat
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http://www.kids-cat.com
Anna Pérez Muns
+34 637 301 323
Bergith Mayer-Schuchard
+34 620 412 480

