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Serveis culturals i didàctics

BARCELONA, LA CIUTAT GREMIAL
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al Mercat del Born i esmorzar.
Durada de la visita 2h30mins. aproximadament.
Es finalitza a la plaça del Pi
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

OBJECTIUS
-

Entendre el pas de l’Alta Edat Mitjana a la Baixa i relacionar-ho amb el
creixement de les ciutats.
Conèixer i entendre la societat i la forma de viure a la Baixa Edat Mitjana.
Reconèixer la importància dels gremis en el funcionament de la ciutat.
Analitzar el mètode artesanal de producció i descobrir els principals productes
del moment.
Descobrir i gaudir dels símbols gremials i saber interpretar-los.
Relacionar la importància gremial amb la política i l’art.
Entendre com evolucionaren els gremis en època moderna.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
- Observació directa tant d’edificis civils com religiosos i dels seus símbols
gremials.
- Observar restes materials d’altres temps a fi d’aproximar antiguitat i funció.
- Establir possibles relacions entre allò que s’aprèn i els coneixements previs.
- Formulació d’hipòtesis.
- Situació en un plànol.
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
- La ciutat medieval.
- La vida quotidiana a l’Edat Mitjana.
- Els gremis i la seva evolució.
- Els símbols gremials i el seu significat.
- Influència dels gremis en la política i en l’art.
- Obra arquitectònica.
- Els edificis medievals:
o civils
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Serveis culturals i didàctics
o religiosos
Actituds, valors i normes
- Expressar les pròpies idees.
- Respectar l’opinió dels altres.
- Escoltar atentament les explicacions.
- Participació activa.
- Cura i respecte vers el patrimoni cultural.

ITINERARI
-

-

Començarem el recorregut en el barri de la Ribera on veurem diferents carrers
amb noms de gremi. Cercarem diversos símbols gremials vinculats tant als
edificis religiosos com en els civils.
Descobrirem la fabrica de la Seca i l’edifici on tractaven la pell.
Visitarem Santa Maria del Mar per entendre la seva relació amb els gremis del
barri.
Seguirem fins a la capella de Sant Marcus, de la confraria dels carters fins al
carrer Mercaders.
Observarem els esgrafiats de la Casa de la Seda per entendre el comerç del
Principat de Catalunya.
Arribarem a la Catedral i veurem la quantitat de símbols gremials que té, així
com gàrgoles i tombes relacionades amb els mateixos.
Seguirem fins a la plaça Sant Felip Neri per veure la Casa dels Sabaters.
Al carrer del Call descobrirem la importància de les impremtes en època
moderna.
Finalitzarem a la propera plaça del Pi per a gaudir d’uns esgrafiats barrocs.
Totes les explicacions són adaptades al nivell dels alumnes.

