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QUÈ SÓN 
ELS ITINERARIS?

CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES

Els Itineraris  de coneixement de la ciutat 
són una proposta que neix en el marc del 
programa d’Interseccions amb l’objectiu de 
posar a l’abast de tota la comunitat educativa 
del Prat del Llobregat un conjunt d’activitats 
interrelacionades per acostar-se i conèixer la 
ciutat, la seva cultura popular i tradicional  
i la seva història i patrimoni.
Facilita un treball des de l’àmbit social i del 
coneixement del medi potenciant l’aprenentatge 
significatiu i vinculant emocionalment l’alumnat 
a la seva ciutat, alhora que enforteix la connexió 
dels centres educatius amb el municipi i els seus 
equipaments i programes culturals.

•  Itinerari educatiu des de l’Escola Bressol a Batxillerat. 
•  Possibilitat de fer l’itinerari sencer, per etapes 
educatives o bé realitzar activitats puntuals.
•  Possibilitat d’implementar les activitats a partir  
dels interessos dels centres educatius.
•  Possibilitat de connectar les activitats amb la 
participació de les famílies i complementar-les  
amb activitats fora de l’horari lectiu.
•  Material de suport i acompanyament per part  
de tècnics i tècniques de l’Ajuntament.
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QUÈ APORTA AL 
CENTRE EDUCATIU?
TREBALL DE L’ÀREA DE SOCIALS I CONEIXEMENT DEL MEDI
A partir del coneixement de la ciutat, s’afavoreix una experiència d’aprenentatge al voltant 
del medi social, la història, el patrimoni i la vida en societat.
Les activitats que es proposen són una eina per desenvolupar els continguts del currículum 
de les diferents etapes, com per exemple: el coneixement del medi humà i social, la 
geopolítica, la demografia, la cultura popular, el calendari festiu i la història, entre d’altres.

APRENENTATGE SIGNIFICATIU A PARTIR 
DEL TREBALL DE PROXIMITAT 
Aprofundir en el coneixement de la ciutat i 
reforçar els vincles de l’alumnat amb la ciutat 
del Prat de Llobregat.
El coneixement de la ciutat en la qual viu l’alumnat 
millora les seves competències, facilita un major 
coneixement de l’entorn i l’ajuda a desenvolupar 
vincles emocionals. El municipi és, per proximitat 
i vinculació, el primer esglaó per al coneixement 
d’aquestes disciplines oferint un bon camp de 
treball pràctic i experiencial per l’alumnat.  
L’escola és el pont per conèixer la ciutat i establir-hi 
aquests vincles emocionals i de coneixement. 

CONNEXIÓ ENTRE CENTRES EDUCATIUS  
I CIUTAT 
Reconèixer l’escola com a espai de coneixement 
i de proximitat, vinculant-la amb l’entorn, tot 
despertant l’interès pels elements patrimonials, 
espais i edificis emblemàtics de l’entorn del Prat.
Les activitats volen posar en relació els centres 
educatius amb els centres i programes culturals 
que es desenvolupen a la ciutat des dels àmbits 
de cultura popular, patrimoni i història. A més, 
estan pensades per treballar-se amb tota la 
comunitat educativa (l’alumnat dels centres 
educatius, els docents i les famílies), dins i fora 
dels centres educatius.

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS 
QUE ES TREBALLEN?

Cultura tradicional i popular: Quines són les manifestacions 
culturals pròpies del territori? Quin és l’origen i el significat 
d’aquestes festes? Descobrir Diables i Bestiari, Castellers, Gegants, 
Dansaires, etc. Quines són les manifestacions del calendari popular 
festiu del Prat? Reconèixer el Carnaval, Festa Major, Nadal i Reis, 
entitats de cultura popular, figures del seguici, etc. 
Història i patrimoni: Quina és la història del Prat? Conèixer la història 
de la ciutat, facilitar la reflexió sobre la memòria històrica i descobrir 
els elements, els espais i els edificis emblemàtics que formen part 
del patrimoni de la ciutat.
Eines per la recerca: Com fer una bona recerca històrica? 
Aprofundir en el concepte d’arxiu, les fonts documentals i tècniques 
d’investigació i recerca històrica, i aprendre a aplicar aquestes eines 
a altres disciplines i matèries.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA

COM PARTICIPAR?  
COM IMPLEMENTAR UN ITINERARI 
AL MEU CENTRE EDUCATIU?

Abast de l’itinerari
•  El conjunt d’activitats 
permeten desenvolupar un 
itinerari coherent al llarg de 
totes les etapes educatives.
•  Cada centre educatiu pot 
decidir fer l’itinerari complet, 
per cicle o per activitats 
puntuals.
•  Algunes activitats poden 
adaptar-se als interessos 
i necessitats del centre 
educatiu o expandir-se per 
implicar a les famílies.

Durada de l’activitat
•  Sessions d’una o dues hores 
(adaptable a les necessitats 
de cada centre educatiu).

Lloc de l’activitat
Segons les necessitats de 
l’activitat:
•  Al centre educatiu.
•  Fora del centre educatiu.
-  Equipament.
-  Ciutat.

Qui condueix la sessió
•  Docents en les activitats 
que es desenvolupen a 
l’aula.
•  Educadors/es, acompanyats 
de docents, en activitats 
dins i/o fora de l’aula.

Quan
•  Durant tot l’any.
•  Dates específiques en 
algunes activitats puntuals.

Suport a l’activitat
•  Guia pels docents.
•  Materials didàctics.
•  Assessorament per part 
dels i les tècniques de 
cultura.
•  Educadors/es a l’aula en 
algunes activitats.
•  Connexió amb les famílies 
fora de l’horari lectiu.

El projecte Itineraris posa l’accent en la col·laboració 
entre la comunitat educativa (l’alumnat dels centres 
educatius, els docents i les famílies), l’Arxiu Municipal 
i els programes municipals de cultura popular i 
Patrimoni, com a eix vertebrador de les activitats de 
coneixement de la ciutat.
Aquest projecte proposa un canvi en la forma de 
relacionar-se de l’Arxiu Municipal del Prat i  d’aquests 
programes culturals amb els centres educatius: del 
format d’inscripció a activitats puntuals d’un catàleg,  
a la relació estreta que permet acordar l’abast de 
l’itinerari amb cada centre i la possibilitat d’adaptar les 
propostes a cada context específic. 
L’Arxiu Municipal del Prat es posarà en contacte amb 
els centres educatius durant els mesos de maig i juny, 
per a explicar més en detall les diferents possibilitats 
de participar i acordar l’abast de la participació de 
cada centre educatiu durant el curs següent.
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QUINES ACTIVITATS 
S’OFEREIXEN?

 Cultura Tradicional i Popular   Història i Patrimoni   Eines per la Recerca 

 Adaptable   Expandida

ESCOLES BRESSOL
Hi havia una vegada  
el Prat
Conte per conèixer els 
elements més destacats que 
han marcat el territori del Prat

 

CICLE INFANTIL
Conte de la Nit de Reis
Conte per conèixer l’arribada 
dels Reis Mags a la ciutat.

 

Hi havia una vegada  
el Prat
Conte per conèixer els 
elements més destacats que 
han marcat el territori del Prat.

CICLE INICIAL
Com puc ser camarlenca 
o camarlenc reial?
Narració de l’arribada dels 
SSMM els Reis d’Orient al Prat  
i realització del taller: “Com puc 
ser camarlenc reial”

Els jocs de la història
Activitat per provar i 
engrescar-se amb els jocs 
d’època tradicionals.

 

Veure el Prat des  
de Pagès
Activitat de descoberta  
i coneixement de la vida 
agrícola a la ciutat.

  

Avui la fem grossa!  
Els elements de la  
Festa Major
Introducció a la Festa Major 
del Prat a partir del treball 
amb un dels seus elements 
característics.

CICLE MITJA
Vine a conèixer la 
història del Prat
Activitat per conèixer com 
vivien els avantpassats i 
l’evolució de la ciutat des dels 
seus inicis fins a l’actualitat.

 

Itinerari urbà:  
Coneguem la ciutat  
i la Casa de la Vila
Visita i explicació dels elements 
més representatius de la Plaça 
de la Vila i de l’Ajuntament, així 
com d’altres edificis i espais de 
la ciutat.

 

El Carnaval d’en Galepis
Contextualització del Carnaval 
del Prat a partir de la seva 
història, els seus elements (els 
7 pecats capitals) i el significat 
tradicional del carnaval.

 

Visita a la Nau
Visita a l’exposició permanent 
del seguici popular festiu de 
la ciutat que hi ha a La Nau 
de Cultura Popular, seu de la 
Federació d’Entitats de Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, 
“El Nus”.

 

`
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CICLE SUPERIOR
Juguem a investigar
Activitat d’investigació per 
conèixer i reconstruir la biografia 
d’alguns dels personatges 
destacats del Prat.

  

El dinar de la Família 
Parellada
Activitat creativa per 
reflexionar sobre la història 
de l’alimentació local a través 
de la Família Parellada, família 
pagesa lligada al Delta des del 
1179. Creació d’un àpat amb 
receptes d’inicis del segle XX.

 

PRIMER CICLE D’ESO
Vine a conèixer  
l’Arxiu del Prat
Visita a les dependències de 
l’Arxiu Municipal per conèixer 
què és un arxiu, per a què 
serveix i quines són les tasques 
que realitzen els i les arxiveres.

 

El Prat Vola 
Activitat de recerca per conèixer 
la importància i l’impacte de 
l’aviació per la història de la 
ciutat del Prat. Possible visita a 
l’aeroport de Barcelona-El Prat 
Josep Tarradellas.

  

El bagul dels records
Activitat d’investigació que 
barreja passat, present i futur 
de diferents indrets del Prat a 
través de la fotografia.

  

La cultura popular  
i tradicional al Prat
Activitat d’investigació per 
conèixer i comparar els diferents 
elements del seguici popular 
festiu de la ciutat amb altres 
elements de la cultura popular  
i tradicional d’arreu del món. 
Es proposa un treball proper 
entre les entitats locals i l’escola.

  

SEGON CICLE D’ESO
Eines per a investigar
Activitat per conèixer l’Arxiu i l’ús 
de fonts documentals per fer 
una bona recerca bibliogràfica. 

 

Les dones del Prat
Itinerari pels diversos carrers 
del prat i recerca entre els 
documents de l’Arxiu per 
descobrir la petjada de les 
dones en la història de la ciutat. 
Possibilitat de recreació d’un 
judici.

  

13 Artistes 1 Història
Activitat creativa i artística al 
voltant dels tres elements que 
han condicionat la vida al Delta 
(aigua, terra i pedra) a través de 
la descoberta d’un artista local.

Viatge pel calendari 
popular festiu del Prat
Activitat d’aprofundiment en el 
coneixement del calendari de 
festivitats populars i de la seva 
vinculació amb la vida de la 
ciutat.

  

El Prat industrial  
i el moviment obrer
Itinerari i activitat de recerca 
sobre els orígens industrials 
de la ciutat i el naixement de 
l’obrerisme, des d’una mirada 
social, tecnològica i de gènere.

 

BATXILLERAT
Eines per Investigar 2 
Formació per a l’alumnat 
interessat en fer un Treball  
de Recerca sobre la Història  
i la Cultura local, així com pels 
que encara no s’han decidit 
sobre què fer-lo. Possibilitat  
de simular un consell de guerra 
d’un personatge real.

 

Relats de Guerra
Lectura dramatitzada de textos 
d’autors locals amb els quals 
es fa un recorregut des de 
la República fins a l’exili, fent 
especial incidència en els fets 
de la Guerra Civil i en el que va 
succeir al Prat.

El Prat 1939.  
La repressió  
franquista al Prat
Visita guiada a l’exposició 
per conèixer com es va 
viure el primer any de la 
dictadura franquista a la ciutat 
i aprofundir en la utilitat de 
la història i dels arxius per 
entendre el passat i reflexionar 
sobre el present i el futur.

 

Consulta el llibret d’activitats 
per a més informació
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