
Tallers d’història 
a l’aula
Secundària  

Són activitats de recerca. Dividits en tres 
parts, introducció (captació de conceptes 
previs), treball en grup i exposició de 
conclusions.  Es desenvolupen amb 
maquetes, objectes i fonts documentals.

• Caçadors i pagesos a la Prehistòria
• Descobreix l’antic Egipte 
• Un dia a la Catalunya romana
• Monestirs, castells, masos i viles a la 

Catalunya medieval
• Tècniques, materials i símbols de l’art 

romànic
• Els canvis de l’Edat Moderna (renovat) 
• A tota màquina! La Revolució Industrial 

a Catalunya

Tallers “resol l’enigma” 
Secundària  

Són activitats que  parteixen de diferents 
interrogants.  Una breu introducció ens 
presenta  els enigmes a resoldre i a 
través de pistes basades en fonts 
històriques, objectes i maquetes, els 
alumnes aniran trobant les respostes. 

• Catalunya medieval, pont de cultures?
• Tres experiments de Charles Darwin 

per entendre l’evolució
• Qui vivia a la Mediterrània de fa 2.500 

anys?
• Què ens diuen les fonts històriques 

sobre el Franquisme?
• Com es fa una revolució?

França al 1789
• 1714: Viure lliures o morir
• Urbanisme i ciutadania, quatre models 

de ciutat al llarg del temps

Tallers d'història i 
educació artística
Secundària  

Reuneixen un conjunt d’activitats de 
descoberta de l’artista i l’obra i acaben 
amb un treball d’experimentació.

• Antoni Gaudí i les formes
• Andy Warhol i el Pop Art
• Salvador Dalí, del somni a la realitat
• El Guernika de Picasso. Un símbol per 

la pau
• Vassili Kandinski. La relació entre la 

forma i el color
• Espriu, el que va salvar els mots
• Leonardo Da Vinci, el geni
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