
CASALS
UN ESTIU BORN!

DEL 27 DE JUNY 
AL 28 DE JULIOL 

DEL 2017



FES HISTÒRIA, PORTA EL 
TEU CASAL AL BORN!

PERTANYS A UNA ENTITAT QUE ORGANITZA CASALS 
I BUSQUES ACTIVITATS? PORTA ELS TEUS CASALS 
AL BORN I FES HISTÒRIA!

T’oferim 9 tallers matinals per a nens i nenes de 6 a 12 anys 
que combinen l’aprenentatge i la diversió. Els nens i nenes 
gaudiran i jugaran tot descobrint els secrets de la Barcelona 
de fa 300 anys. 

Truca’ns i reserva el dia de la vostra visita.*

DATES: del 27 de juny al 28 de juliol del 2017
HORARI: de dimarts a divendres,
de 10 a 14 hores

*Reserves segons disponibilitat 

ALSO AVAILABLE 
IN ENGLISH!

Consulta la
programació



ARQUEÒLEGS AL BORN 

L’activitat proposa una aproximació a l’arqueologia i a la història com a eines científiques de conei-
xement a través de la descoberta del jaciment arqueològic del Born. El fil conductor es basa en el 
diàleg entre un arqueòleg i un historiador, que ens donaran els instruments necessaris per com-
prendre com es genera el coneixement sobre el jaciment arqueològic. Els nens i les nenes treba-
llaran amb les eines pròpies dels arqueòlegs i dels historiadors, i construiran el seu coneixement a 
partir del treball compartit, el plantejament d’hipòtesis i l’arribada a conclusions. L’activitat inclou 
una visita al jaciment arqueològic i un taller pràctic d’arqueologia.
This activity is also available in English!

CONSTRUÏM EL MERCAT DEL BORN

L’activitat ofereix l’oportunitat de conèixer l’arquitectura europea del ferro, present a la Barcelona 
de finals del segle xix. Amb l’objectiu de comprendre el desenvolupament de les noves tecnologi-
es arquitectòniques a la ciutat, es treballarà l’impacte de la revolució industrial en l’arquitectura i 
s’analitzaran els diferents elements estructurals per tal d’entendre les normes bàsiques de cons-
trucció de l’edifici. L’activitat consta d’una visita itinerari per l’antic mercat del Born i d’un taller 
pràctic de mecano, en el qual es crearà una rèplica de l’edifici.
This activity is also available in English!

BORN BORNET

L’activitat té com a finalitat apropar-se a la Barcelona d’època moderna i comprendre les continuï-
tats i els canvis en l’estructura urbana fruit dels diferents esdeveniments històrics. Els nens i les ne-
nes, a través de l’experimentació personal, construiran amb blocs de Lego la ciutat del 1700. Sobre 

la base d’un plànol de grans dimensions de la ciutat, hauran de situar infraestructures, cases, 
horts i muralles. Seguidament recrearan el setge de la ciutat, enderrocaran l’àrea 

de la Vilanova de Mar i, amb les mateixes peces, construiran una ciutadella militar.

TALLERS PER 
DESCOBRIR, CONSTRUIR 
O... ENDERROCAR?

CASALS, UN ESTIU BORN! ENTITATS
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BARCELONA: UNA CIUTAT OBERTA AL MÓN

L’activitat permet conèixer i evocar com era la Barcelona del 1700 a partir dels objectes i materials 
trobats a les intervencions arqueològiques efectuades al subsol de l’antic mercat del Born i els 
seus voltants. L’objectiu de l’activitat és aproximar-se a la vida quotidiana de l’època a través de la 
cultura material i de les activitats comercials i gremials. Veurem una ciutat de gremis, d’adroguers 
i de notaris, amb unes xarxes de comerç interior i exterior molt sòlides. Una ciutat oberta al món, 
definida pel dinamisme econòmic i la prosperitat dels barcelonins. L’activitat s’organitza a partir de 
la visita a l’exposició permanent i d’un taller pràctic sobre la vida al segle xviii. 

LA CIUTAT DE LA XOCOLATA 

L’activitat es concep com una descoberta de la Barcelona del 1700 a través de la seva cultura gastro-
nòmica. A partir dels productes alimentaris que es venien a les adrogueries, coneixerem la prosperitat 
de la ciutat, on productes emblemàtics com els dolços i la xocolata definien el perfil d’una societat i 
d’una manera de viure. Els nens i les nenes treballaran amb les eines dels adroguers per tal d’elaborar 
diferents tipus de xocolata que es venien a la Barcelona del 1700. L’activitat s’inicia amb una visita 
dinamitzada centrada en el món de les adrogueries, i clou amb un taller pràctic de xocolata.

UNA HISTÒRIA PER LLEPAR-SE ELS DITS!

L’activitat es concep com un itinerari que anirà acompanyat d’un taller de cuina i que té com a 
principal objectiu reflexionar entorn de l’alimentació com a fet cultural que ens permet conèixer els 

hàbits alimentaris al llarg del temps i per què mengem com mengem. Així doncs, la visita per 
diferents places de la ciutat medieval i moderna ens permetrà fer un viatge en el temps 

per evocar els espais i les maneres de pensar i de viure dels habitants de la ciutat en 
aquella època. En el taller reflexionarem entorn de l’alimentació, què es menjava i com 
es menjava, com es parava la taula, com eren les vaixelles i els estris que s’utilitzaven, 
així com les normes de comportament a l’hora de menjar, i acabarem elaborant dife-
rents menús tot tenint en compte la posició social a la qual es pertanyia i l’estaciona-
litat dels productes. Prepareu-vos, que ens lleparem els dits!
Aquesta activitat només es realitza els dimecres.
This activity is also available in English!

TALLERS PER 
EXPLORAR UNA CIUTAT  
VIVA I LLAMINERA
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EL JOC A LA BARCELONA DEL 1700 

L’activitat té el propòsit d’evocar la passió dels barcelonins per la música i els jocs entorn del 1700. 
El fil conductor és l’activitat lúdica de la ciutat, que ens permetrà localitzar els diferents espais de 
joc al jaciment del Born i descobrir com l’entreteniment formava part de la quotidianitat dels seus 
habitants. Explicarem els jocs que es practicaven i on es jugaven, i seguidament anirem al parc de 
la Ciutadella, on ens divertirem amb els jocs del 1700. 

LA CIUTAT REGALADA: FESTES A LA BARCELONA DEL 1700

L’activitat permet apropar-se a les festes de la Barcelona del 1700 i recrear com es vivien. Es 
planteja com una visita a l’entorn immediat del Born, on trobarem cultura i diversió. Explicarem 
les diferents manifestacions festives de l’edat moderna, la seva espectacularitat, el paper del 
bestiari a les processons i la bogeria del carnestoltes. També visitarem la Casa dels Entremesos 
de la ciutat. L’activitat continuarà amb un taller de màscares i d’elements de la indumentària de 
l’època moderna. 

UNA CIUTAT DE CONTES

L’activitat es planteja com una descoberta de la Barcelona del 1700 a través de tres personatges 
de conte: la Marianna, en Peret Gafarró i en Mateu. Per mitjà de les seves aventures, evocarem 

l’imaginari que caracteritzava la vida quotidiana de la ciutat fa tres-cents anys i apren-
drem com eren la moda, els costums i les diversions de l’època. Després de descobrir 
les històries dels tres personatges, proposarem als nens i les nenes de crear un conte 

a partir d’un taller de dibuix i d’escriptura creativa, i acabarem construint 
plegats un llibre il·lustrat inspirat en tot allò que haurem après.

TALLERS PER CONÈIXER 
LA VIDA QUOTIDIANA DE 
LA BARCELONA DEL 1700



DATES: del 27 de juny al 28 de juliol del 2017
GRUPS: màxim 25 nens i nenes
DURADA DELS TALLERS: 3 o 4 hores (consulteu-ho en cada cas)
HORARI: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h
PREU PER GRUP: 80 € (màxim 25 nens i nenes), 6,5 € nen/a extra
EDAT: de 6 a 12 anys

MODALITAT EN ANGLÈS: ARCHEOLOGIST AT EL BORN CCM, A SIEGED CITY, A 
CHOCOLATE CITY, BUILDING THE MARKET (els casals podran escollir el dia en 
funció de la disponibilitat)
PREU DE GRUP EN ANGLÈS: 96 €

IMPORTANT: Cal portar esmorzar.

SERVEI DE RESERVES
T. 93 256 68 50 (laborables, de dilluns a divendres, de 9.30 a 19 h) 
o a reserveselbornccm@eicub.net

 
INFORMACIÓ
EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA
T. 93 256 68 51
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona

barcelona.cat/elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM


