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Serveis culturals i didàctics

LES LLEGENDES DE BARCELONA
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada a la plaça de la Catedral i esmorzar.
Durada de la visita: 2h.
Es finalitza a la mateixa plaça de la Catedral.

OBJECTIUS
-

Saber interpretar el significat de les llegendes.
Conèixer el context històric de les llegendes que es relaten.
Identificar els indrets de Barcelona amb les respectives llegendes.
Apreciar i respectar el patrimoni cultural i artístic.

CONTINGUTS
Continguts de procediments
-

Observació directa dels edificis o espais relacionats amb les llegendes.
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.
Ús de cartolines explicatives durant la sortida.

Fets, conceptes i sistemes conceptuals
-

El significat de les llegendes.
La relació entre la societat i la llegenda.
Relació entre la llegenda i l’espai o edifici.
La història a través de les llegendes.

Actituds, valors i normes
-

Expressar les pròpies idees.
Respectar l’opinió dels altres.
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Serveis culturals i didàctics
-

Escoltar atentament les explicacions.
Participació activa.
Cura i respecte vers el patrimoni cultural.

ITINERARI
-

-

-

-

-

-

Les llegendes s’explicaran amb l’ajut d’unes cartolines amb dibuixos que ens
ajudaran a escenificar la llegenda. A vegades haurem d’endevinar com era la
llegenda a través de les cartolines, i d’altres les haurem d’endreçar les vinyetes
per a què tinguin sentit.
Barcino es va formar de dues formes diferents: la que diuen els historiadors i la
que la gent es va anar transmeten boca a boca. Així començarem per a entendre
què és una llegenda. Una mica de romans i una mica de mitologia. Tot en un lloc
tant mitològic com és el temple d’August.
De l’època medieval aprendrem moltes coses a través de les llegendes de Santa
Eulàlia o la de les gàrgoles. A través de la primera entendrem per què hi ha una
plaça que és diu de l’Àngel o per què hi ha tretze oques al claustre de la Catedral,
i a través de la segona comprendrem el perquè d’aquestes horroroses formes que
pengen d’aquests majestuosos edificis com són les catedrals.
Tothom coneix la llegenda de Sant Jordi, però com ens imaginem el cavaller,? I el
drac? Doncs veurem diferents Sant Jordi i com l’interpretaven en diferents
moments, ja veurem com canvien els temps!
I així anirem contant i aprenent llegendes de la ciutat, unes més tristes
relacionades normalment amb guerres i altres més miraculoses com la
relacionada amb la Mercè.
Per què es diu carrer Boqueria i quina relació té amb Jaume I? Què va passar a la
Volta de Santa Eulàlia? I el carrer Petritxol... quin nom tan estrany, no?
Serà un agradable dia per la part més antiga i històrica de la ciutat que ens servirà
per aprendre una mica més sobre la ciutat.

El recorregut pot ser modificat segons els vostres interessos.

