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QUÈ SÓN  
ELS ITINERARIS?

CARACTERÍSTIQUES 
BÀSIQUES

Els Itineraris de coneixement de la ciutat són una proposta 
educativa impulsada per l’Arxiu municipal del Prat de Llobregat i els 
programes municipals de Cultura Popular i Patrimoni Cultural, en 
el marc del programa IntersECCions. Neix amb l’objectiu de posar 
a l’abast de tota la comunitat educativa del Prat del Llobregat un 
conjunt d’activitats interrelacionades per conèixer la ciutat, la seva 
cultura popular i tradicional, la seva història i el seu patrimoni.

Els itineraris faciliten eines des de l’àmbit del medi  social per tal de 
generar una experiència d’aprenentatge que vinculi l’alumnat a la 
seva ciutat. Alhora, volen enfortir la connexió dels centres educatius 
amb el municipi i els seus equipaments i programes culturals.

Aquesta proposta d’activitats agrupades en itineraris, està 
dissenyada per donar resposta a tots els cicles educatius, des de 
l’Escola bressol fins a Batxillerat, amb una visió de continuïtat i 
adaptada al disseny curricular de cada cicle. Inclou, a cada curs 
o etapa, un eix temàtic de l’àmbit de manera que, al final de la 
formació, l’alumnat hagi adquirit un coneixement ampli del Prat.

•  Itinerari educatiu des de l’Escola Bressol fins a Batxillerat. 

•  Possibilitat de fer l’itinerari sencer o per etapes educatives.

•  Possibilitat d’adaptació d’algunes activitats (indicades a la fitxa).

•  Possibilitat de connectar algunes 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.

•  Màxim un grup classe per activitat (llevat d’aquelles que 
s’indiqui d’una altra manera).
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QUÈ APORTA AL 
CENTRE EDUCATIU?
TREBALL DES DE L’ÀREA DE SOCIALS I DE 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 educatives, 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 generar vincles 
emocionals. El municipi és, per proximitat, el 
primer esglaó per al creixement i l’aprenentatge 
significatiu de l’alumnat oferint un bon camp de 
treball pràctic i experiencial.

CONNEXIÓ ENTRE ELS CENTRES 
EDUCATIUS I LA 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 del Prat.

Les activitats posen en relació els centres 
educatius amb els centres i programes culturals 
que es duen a terme a la ciutat des dels àmbits 
de cultura popular, patrimoni i història. A més, 
estan pensades perquè es puguin treballar amb 
tota la comunitat educativa (l’alumnat dels centres 
educatius, els docents i les famílies), dins i fora 
dels centres educatius.

QUINS SÓN ELS EIXOS TEMÀTICS 
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, la Festa Major, el Nadal i els 
Reis, les entitats de cultura popular, les figures del seguici festiu, 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 les tècniques 
d’investigació i recerca històrica, i aprendre a aplicar aquestes eines 
a altres disciplines i matèries.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Abast de l’itinerari
•  El conjunt d’activitats permet 

desenvolupar un itinerari 
coherent al llarg de totes les 
etapes educatives.

•  Cada centre educatiu pot 
decidir fer l’itinerari complet  
o per cicle educatiu.

•  Algunes activitats poden 
adaptar-se als interessos 
i necessitats del centre 
educatiu o expandir-se per 
implicar a les famílies.

•  Màxim un grup classe per 
activitat (llevat d’algunes).

Quan
•  Durant el curs escolar.

•  Dates específiques en 
activitats puntuals.

•  Sol·licitud d’activitats:  
entre setembre i octubre.

Durada de l’activitat
•  Sessions que varien entre  

30’ i 1h 30’.

Localització de  
les activitats

Centre educatiu 

Itinerari

Arxiu municipal

Altres espais

COM PUC IMPLEMENTAR UN ITINERARI 
EN EL MEU CENTRE EDUCATIU? 
Aquest projecte proposa un canvi en la forma de relacionar-se 
de l’Arxiu municipal i els programes municipals de Cultura Popular 
i Patrimoni Cultural amb els centres educatius de la ciutat: es 
passa d’un format d’inscripció a activitats puntuals d’un catàleg, 
a una relació estreta que permet acordar l’abast de l’itinerari 
amb cada centre i la possibilitat d’adaptar les propostes a cada 
context específic.

Els centres educatius interessats en participar en els Itineraris 
s’han de posar en contacte amb l’Arxiu municipal. Un cop 
rebuda la sol·licitud d’activitats, des de l’Arxiu municipal es 
posaran en contacte amb la persona de referència el centre 
educatiu per explicar més en detall les diferents possibilitats  
de participació i acordar l’abast d’aquesta participació.

1) Aquelles activitats que requereixin de personal dinamitzador (ja sigui extern o de 
l’Arxiu municipal) es distribuiran en funció de la demanda i dels recursos disponibles.

Suport a l’activitat
•  Dossier detallat de les 

activitats.

•  Materials didàctics (físics i 
virtuals).

•  Assessorament per part dels  
i les tècniques de cultura.

•  Persona dinamitzadora  
per realitzar les activitats 
(segons demanda).1

Participació activa  
de les docents
•  Implicació i suport durant  

la conducció de l’activitat.

•  Realització d’algunes fases  
de l’activitat.

•  Treball previ a l’aula.

•  Preparació d’espais i 
d’elements de papereria, 
informàtics i/o tecnològics
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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 passat del Prat, 
des de la formació del territori 
fins a l’actualitat.

 

CICLE INFANTIL
Conte de la Nit de Reis
Conte per conèixer com se 
celebra 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 passat del Prat, 
des de la formació del territori 
fins a l’actualitat.

 

CICLE INICIAL
Com puc ser camarlenca 
o camarlenc reial?
Narració de l’arribada de ses 
Majestats els Reis d’Orient al 
Prat i realització del taller “Com 
puc ser camarlenc/ca reial”.

  

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

  

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

 

CICLE MITJA
Vine a conèixer la 
història del Prat
Aproximació a la història del 
Prat, des dels seus inicis fins a 
l’actualitat. Conèixer com vivien 
els nostres avantpassats i com 
ha evolucionat la ciutat.

 

Itinerari urbà:  
Coneguem la ciutat  
i la Casa de la Vila
Petit recorregut per alguns dels 
espais més significatius del 
nucli antic. El centre de la visita 
és l’Ajuntament.

  

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
Descobrir i reconstruir la 
biografia d’alguns dels 
personatges destacats del Prat.

  

Veure el Prat  
des de pagès
Activitat de descoberta  
i coneixement de la vida 
agrícola del municipi.

  

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.

  

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
L’Aeroport del Prat és un 
element d’importància per a la 
història de la ciutat. Activitat 
de recerca per conèixer 
la seva història i els seus 
protagonistes.

  

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
Aprofundir en la cultura popular 
i tradicional fent memòria del 
seu passat. Preparació de la 
Festa Major del Prat.

  

SEGON CICLE D’ESO
Eines per a investigar 
Treball sobre les fonts i la recerca 
com a pilars fonamentals de la 
recerca històrica.

Les dones del Prat
Recorregut històric per 
descobrir la petjada de les 
dones en la història de la ciutat.

 

13 Artistes 1 Història
Activitat creativa i artística al 
voltant dels tres elements que 
han condicionat la vida al Delta: 
l’aigua, la terra i la pedra.

 

Viatge pel calendari 
popular festiu del Prat
Aprofundir 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
Recorregut pels orígens 
industrials del Prat i el 
naixement de l’obrerisme. 

   

BATXILLERAT
Eines per a investigar 2
Formació per a l’alumnat 
interessat a fer un treball de 
recerca sobre la història i la 
cultura local, així com pels que 
encara no han decidit el seu 
projecte. 

 

Relats de Guerra*
Lectura dramatitzada de textos 
d’autors locals amb els quals 
es fa un recorregut des de la 
II República fins a l’inici de la 
repressió franquista al Prat. 
* Nombre mínim de participants 
d’un o més centres educatius.

 

La repressió franquista 
al Prat
Conèixer i treballar al voltant 
de la derrota republicana i la 
dictadura franquista des d’una 
perspectiva local, aprofundint 
en com es va viure el primer 
any de la dictadura franquista 
al Prat.

 

Per a més informació consultar 
el Dossier d’activitats.
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