
 

 
APROXIMACIÓ AL MNAC 

Orientacions per als docents i 
Solucions 

 
 
 
Introducció 

Aquest material us ofereix una proposta d’activitats a fer a l’aula abans de la visita al                
MNAC. Són unes activitats que poden facilitar l’aprenentatge de l’alumne, ja que ofereixen             
uns coneixements, tant del museu com del seu entorn, que l’ajudaran a sentir-se més              
còmode i integrat el dia de la visita. S’hi han inclòs tasques de diferents tipologies i nivells                 
de dificultat per tal que el professorat pugui escollir les que més s’adiuen al perfil del grup. 
 
En aquest dossier hi trobareu tres eixos de propostes de treball: una gira entorn de la                
localització del Museu, una altra proposta es basa en la descoberta de l’entorn; i,              
finalment, hi ha unes activitats per saber què hi ha i què es pot fer dins del museu. 
  
Les activitats estan marcades amb un asterisc segons el seu nivell de dificultat: 
 

* (*activitat per a nivells inicials. Es pot respondre amb la informació que proporciona              
el dossier.) 
 

** (**activitat per a nivells mitjans o amb ajuda del professorat. Es pot respondre              
cercant informació.) 
 

*** (***activitat per a nivells avançats. Es pot respondre cercant informació històrica            
o a partir del bagatge cultural de cadascú.) 
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APROXIMACIÓ AL MNAC 

 

 

*SAPS QUÈ VOL DIR MNAC? 

 

 
 M: Museu 
 N: Nacional 
 A: Art 
 C: Catalunya 
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PER ANAR FENT BOCA 
 
*Mireu aquest audiovisual i anoteu, individualment, cinc imatges que us hagin           
sorprès. Després comenteu-ho amb tot el grup i decidiu quins tres fets us han cridat               
més l’atenció com a grup. 

 
 
https://vimeo.com/29417901 
https://www.museunacional.cat/ca/palau-nacional-arquitectura-i-memoria 

A. LOCALITZACIÓ DEL MNAC 
 
*1. Barcelona es divideix en districtes i barris, en aquest plànol hi ha els districtes de 
Barcelona. Quants n’hi ha?  N’hi ha deu. 

 
 

**2. A quin districte hi ha el MNAC, com ho heu sabut? El MNAC és al districte 
de Sants-Montjuïc, ho hem sabut a partir de l’observació del 
plànol. 
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**3. Fixa’t en aquest plànol: 
 

 
 

Amb quin transport públic podeu arribar al museu? Metro (L3, L1); autobús, 
funicular, ferrocarril. 
A quina parada heu de baixar?  

Metro: Plaça Espanya.  
Funicular: S’agafa a la parada de Metro Paral·lel 
Autobusos: MNAC-Museu Etnològic; Plaça Espanya 

Dins de quin parc hi ha el MNAC? Al Parc de Montjuïc 

Com es diu l’avinguda que enfila el camí cap al MNAC? Avinguda Maria Cristina 
 
*4. Relaciona les següents imatges amb el tipus de transport: 
 

 
FERROCARRIL  

 
FUNICULAR 

 

METRO 

 

 
AUTOBÚS 
 

 

BICICLETA 
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*5. Si veniu des de casa vostra, quin recorregut seguireu? Podeu consultar la pàgina 
web de l’Àrea metropolitana de Barcelona: http://www.amb.cat/s/web/mobilitat/mobilitat.html 
 

 
Resposta lliure. 
 

B. L’ENTORN DEL MUSEU 
 
***1. Ja hem arribat a la Plaça Espanya! Ara ja podem començar a investigar. Sabeu 
per quin motiu es va remodelar l’any 1929? Es va remodelar en motiu de 
l’Exposició Internacional de Barcelona. 
 

hhhhhh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***2. Al mig de la plaça hi ha un monument escultòric dissenyat per l'arquitecte Josep               
Maria Jujol i decorat amb escultures de Miquel Blay, Frederic Llobet i els germans              
Miquel i Llucià Oslé. Les escultures simbolitzen rius de la Península Ibèrica i que              
desemboquen a la mar Mediterrània, a l’oceà Atlàntic i a la mar Cantàbrica. Assenyala              
quins són aquests rius: 
 

a) Ebre, Nil, Tajo i Orange 
b) Ebre, Guadalquivir, Tajo, Nerbion, Nalon i Narcea 
c) Guadalquivir, Ebre, Tajo, Amazones i Nalon.  
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***3. Si anem cap a l’Avinguda Maria Cristina, trobem dues torres idèntiques que             
porten el nom d’una ciutat italiana plena de canals. Sabries dir el nom de les torres: 

 
 

TORRES  VENECIANES 
 
**4. Les torres assenyalen l’inici de l’Avinguda Maria Cristina, una avinguda que porta 
el nom de la reina regent i mare d’Alfons XIII. Coneixes algun acte que se celebri en 
aquesta avinguda? El piromusical, les campanades de Cap d’Any, 
etc. 
 
**5. Si continuem caminant arribem a la Font Màgica. Sabeu per què és tan coneguda               
aquesta font? Perquè s’il·lumina i s’hi fan espectacles de llum i de            
música. 
***6. Des de l’esplanada de la font, podem observar les 4 columnes de capitell jònic de                
l’arquitecte Puig i Cadafalch.  
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Per conèixer la seva història relaciona els anys amb els fets corresponents: 
 
1919 Construcció de les columnes 
1928 Enderrocament de les columnes, durant la dictadura de Primo de Rivera 
1929 Exposició Internacional de Barcelona 
2010 Reconstrucció de les columnes  
 
Saps que simbolitzen les 4 columnes? Simbolitzen les quatre barres de la            
senyera i, per tant, són un símbol de la identitat i de la cultura              
catalanes. 
 
***7. Si vas fins al mirador, podràs contemplar aquesta panoràmica. Intenteu           
localitzar:   
 

 
 

1. TIBIDABO 
2. TORRE DE COLLSEROLA 
3. LES ARENES 
4. TORRES VENECIANES 
5. SERRALADA LITORAL/ COLLSEROLA 
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C. EL MUSEU 

 
*1. Quins mesos comprenen el període d’hivern? Quins dies podeu visitar el museu?  

D’octubre a abril, de dimarts a dissabte, de 10 a 18h;           
diumenges i festius de 10 a 15h. 
*2. Un diumenge de setembre, podeu anar al museu a les 16h? 
No. Tanquen a les 15h. 
*3. Quin dia de la setmana està tancat? 
Els dilluns està tancat. 
*4. Quins tres dies l’any tanca el museu? 1 de gener, 1 de maig i 25 de 
desembre. 
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*5.Si cliqueu a “Entrades gratuïtes” 
s’obre aquest desplegable:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Us interessa 
saber que... 

 
 
 
 
- Si un avi de 70 anys va al museu amb els seus tres néts de 5, 6 i 10 anys, ha de pagar?  

No ha de pagar res, és gratuït. 
- Quan podeu venir al museu gratuïtament si no teniu cap requisit dels exposats?  
 

aDissabtes, a partir de les 15h. 
b Els primers diumenges de cada mes. 
c El Dia Internacional dels Museus 
d El dia 11 de setembre: Diada de Catalunya 
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**6. A un museu hi ha col·leccions. Les col·leccions són agrupacions d’obres d’art             
que estan relacionades. Al MNAC n’hi ha 7 de permanents, mira de relacionar les              
imatges amb el nom de la col·lecció. 
 
FOTOGRAFIA / NUMISMÀTICA / RENAIXEMENT I BARROC /  MEDIEVAL ROMÀNIC / 
MEDIEVAL GÒTIC /  ART MODERN / DIBUIXOS, GRAVATS I CARTELLS 
 

  

MEDIEVAL ROMÀNIC Exemple: MEDIEVAL GÒTIC 

  

RENAIXEMENT I BARROC ART MODERN 
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DIBUIXOS, GRAVATS I CARTELLS FOTOGRAFIA 

 

 
Ara que ja sabeu quines col·leccions 

fixes hi ha al MNAC, digueu: 
 
 

QUINA US HA CRIDAT 
MÉS L’ATENCIÓ? 

 
Comenta-ho! 

NUMISMÀTICA RESPOSTA LLIURE 
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*7. Encercla allò que es pot fer en un museu? 

PARLAR FORT

 

DEIXAR MALETES A LES 
TAQUILLES

 

OBTENIR INFORMACIÓ 
DE LES OBRES D’ART 

 

FER FOTOS AMB FLAIX  

 

MIRAR LA PÀGINA WEB I 
PLANIFICAR QUÈ HI 

VOLS VEURE 

 

MENJAR 

 

REFLEXIONAR  

 

UTILITZAR ÀUDIOGUIES 

 

CÓRRER 

 

TOCAR UNA OBRA 

 

BEURE REFRESCOS 
 

 

FUMAR 
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*8. Ara, per acabar, agafeu un plànol de la planta baixa i localitzeu amb l’ajuda de les 
icones: LA CAFETERIA, ELS LAVABOS, DOS ASCENSORS I L’ENTRADA. 
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PER SABER-NE MÉS... 
***Torneu a mirar aquest audiovisual i, en petits grups, creeu preguntes sobre el vídeo              
per a la resta de grups. Després, jugueu-hi tots plegats i guanyarà el grup que               
respongui més preguntes. 

 
 
https://vimeo.com/29417901 
https://www.museunacional.cat/ca/palau-nacional-arquitectura-i-memoria 
 
Altres propostes: 
 
Descobreix si… 
 

1. hi ha alguna cançó de la Font del Gat. 
2. hi ha alguna escola al vídeo que encara hi és avui dia? 
3. hi ha algun edifici al vídeo que encara existeix? 
4. hi ha algun personatge històric famós? 
5. hi ha algun transport que ara ja no hi és? 

 
Respostes al vídeo: 1. sí / 2. L’escola El Bosc / 3. Diputació a Plaça Espanya.../  
4. Alfons XIII, Eva Perón.../ 5. tren 
 

CRÈDITS 
 
Aquesta guia i els dossiers de treball per a l’alumne han estat elaborats pel grup de treball                 
VTS a l’Educació d’adults format per Alícia Alonso (CFA Nou Girona), Cristina Julià,             
Ariadna Sotorra i Helena Albert (CFA Salvador Dalí), Mireia Torramilans (CFA Manuel            
Sacristán), Àngels Vellvé (CFA Bellvitge-El Gornal), Muntsa Moral, Rosa Bassols i           
Maribel Vidal (CFA Pere Calders). El grup de treball ha estat coordinat per Josep Maria               
Planas (tècnic docent del Servei d’Educació al Llarg de la Vida) i Esther Fuertes (tècnica               
docent del Departament d’Educació del Museu Nacional d’Art de Catalunya). 
  
                                                                                                            Barcelona, Juny 2019 
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