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El Museu a l’aula: Els animals fantàstics del Museu Balaguer
El Museu a l’aula: L’Egipte de la Nesi
El Museu a l’aula: Desxifrant el Barroc
El Museu a l’aula: Una imatge, mil paraules

Itinerari urbà "La Vilanova del segle XIX"

ÍNDEX
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer: art, història i cultura
Aquest curs la Biblioteca Museu Víctor Balaguer està tancada per
obres en el sistema de climatització, però això no és un problema per
continuar aprenent sobre les històries i el patrimoni que trobem a la
coŀlecció! Us proposem aquest curs escolar tot un seguit d'activitats on
serem nosaltres els que anirem fins a les vostres aules per explicar-vos 
 temes tan variats com la mitologia i els animals fantàstics, l'art i les
creences de l'Antic Egipte, els retrats més simbòlics del museu o les
històries que s'amaguen darrere les pintures de les nostres sales. A més,
podreu conèixer la Vilanova del moment de la fundació de la Biblioteca
Museu amb un itinerari sobre el patrimoni i la història local al segle XIX. 

Activitats a l'aula

Activitats a Vilanova 

Activitats a la carta

Dades pràctiques



UN MUSEU AMB MOLT PER DESCOBRIR
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer va ser fundada l’any 1884 per l’escriptor i
polític Víctor Balaguer. Amb més d'un segle d’història, és un dels museus més
antics i singulars de Catalunya, que manté en bona part l’estètica i les
coŀleccions originals, de manera que en ell s'hi pot conèixer com era un
museu al segle XIX. 

L’edifici va ser construït específicament per a complir les funcions de
biblioteca i de museu, fet poc habitual en l’època, i es va formar inicialment
amb el llegat que el mateix Balaguer va anar aplegant al llarg de la seva
vida: llibres, pintures, escultures, peces de ceràmica i vidre i objectes
etnogràfics de cultures llunyanes. Dins d’aquest llegat fundacional, ubicat a
la planta baixa,
el visitant descobreix l’obra d’autors com Ramon Martí Alsina, Marià Fortuny,
Santiago Rusiñol o Ramon Casas, entre molts altres, en un recorregut
excepcional per l’art català. Destaca especialment, per la seva qualitat i
història, el dipòsit de pintures del Museu del Prado, amb obra d’autors com El
Greco, Murillo o Goya. Pel que fa a les coŀleccions etnogràfiques, s’hi troben
peces procedents de Filipines, Egipte, Xina i el Japó, així com una mostra d’art
precolombí. D’entre aquestes, sobresurt per la seva història i singularitat la
coŀlecció egípcia, donada l’any 1886 per Eduard Toda, que conserva la mòmia
d’un infant. A la primera planta s’hi exposen les coŀleccions que anaren
ampliant el fons del museu durant el segle XX, com el Llegat 1956 (modernisme
i noucentisme), la sala amb els pintors de Vilanova o la coŀlecció d'art
informalista del primer Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Des del març de 2022 i fins a la primavera de 2023, l'edifici històric viu un
procés d'obres en el sistema de climatització que obliguen al seu tancament
total. En aquest dossier trobareu diferents propostes escolars per conèixer les
coŀleccions de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer des de l'aula, amb el
suport del nostre equip educatiu i adreçades a tots els cursos. 



VÍCTOR BALAGUER I CIRERA (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901) va ser una de les
figures més importants de la història recent de Catalunya i Espanya.

Balaguer va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, però aviat es decantà
cap a la literatura, la història i el periodisme, amb una primera obra de forta
vinculació amb el Romanticisme. Entre el 1860 i el 1863, va publicar Historia de
Cataluña y de la Corona de Aragón, i al 1865 Las calles de Barcelona, base de
l’actual nomenclàtor dels carrers de l’eixample. La seva vocació per la
recuperació històrica va tenir en la restauració dels Jocs Florals (1859) la seva
màxima expressió. Paraŀlelament, Balaguer anà configurant la seva carrera
periodística, destacant l’estada a Itàlia en els anys del Risorgimento. Una altra
estada que va marcar la seva obra va ser la que realitzà a Avinyó (França), on
va conèixer el poeta Frederic Mistral. 

Com a polític, Balaguer ocupà en diferents ocasions el càrrec de Diputat a
Corts pel districte de Vilanova. Entre d'altres, va exercir com a Director General
de Correos y Telégrafos, ministre d’Ultramar (en tres ocasions), ministre de
Foment, president del Consell de Filipines i president de la Junta de Inspectores
de la Biblioteca y Museos Nacionales. Com molts altres polítics liberals del seu
temps, Balaguer es va vincular a la maçoneria, on va assolir el grau més elevat. 

La fundació de la Biblioteca Museu en els darrers anys de la seva vida respon a
la voluntat de Balaguer per crear un espai per a l’educació i la cultura en la
ciutat que l'havia acollit, i a la qual va llegar la seva biblioteca personal. 



EL MUSEU A L’AULA
ELS ANIMALS FANTÀSTICS DEL MUSEU BALAGUER
Educació Infantil  |  Cicle Inicial d’Educació Primària

Moltes obres d’art del Museu Víctor Balaguer estan plenes d'animals com ànecs, 
gossos, peixos... i també d'animals fantàstics com dracs o cavalls alats. En elles 
s’hi narren diferents llegendes i mites que tenen a aquests animals com a 
protagonistes, juntament amb monstres, herois i heroïnes, déus i deesses que 
descobrirem junts a classe. En aquesta activitat us proposem conèixer algunes 
d’aquestes obres i les seves històries i, en acabar, construir una de pròpia amb 
un taller de creació literària amb daus temàtics.

Apropar els alumnes a les obres d'art i les seves tècniques (pintura, escultura,
arts decoratives...). 
Aprendre la història d'algunes de les obres d'art del Museu Balaguer.
Aprendre a observar i descriure una obra d'art.
Fomentar l'educació artística.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

Dates

Durada

Preu 

Durant tot el curs, de dilluns a divendres al matí en horari a convenir

60 minuts

40 euros grup/classe



Es proposa un recorregut per a descobrir els principals animals mitològics que
trobem a les coŀleccions del Museu Balaguer. En l'explicació de cada obra es
fomentarà la participació dels alumnes mitjançant preguntes que ajudin a
descriure els animals que hi descobriran. Es treballarà l'observació en els detalls
de les obres, algunes de les quals amaguen històries al darrere, com la faula de
la llebre i la tortuga o l'Andròmeda encadenada, i amb la selecció d'animals
mitològics la visita s'aproximarà també a altres cultures del món (Xina, Japó,
Mèxic). Paraŀlelament, cada obra d'art o peça d'etnografia permetrà introduir
aspectes vinculats a la tècnica i els materials de l'art.
En acabar aquesta part, es realitzarà un taller literari on crearem històries amb
l'ajuda d'uns daus temàtics. En ells hi trobarem animals, humans i escenaris i,
amb l'atzar com a guia, s'elaboraran contes i mites en grup.  

Metodologia i continguts

ANIMALS DE CONTE
Molts contes infantils tenen com a protagonistes a animals. Us proposem
escollir-ne un o més a classe i, una vegada el grup ja coneix el conte, fer una
representació d’una de les escenes. En el cas que siguin contes amb animals
fantàstics, descriure aquestes parts i quina barreja d’animals sumen. 

L’ANIMAL SORPRESA
Una altra proposta és la de realitzar el joc visual de l’animal sorpresa. Dividits en
grups de tres alumnes, es divideix un foli en tres parts i cadascun d’ells dibuixa
una part del cos d’un animal (cap, tronc i cames), per finalment desplegar-lo i
descobrir l’animal fantàstic que han creat.

Propostes per a treballar després de la visita 



Com era Egipte en l’època de la mòmia Nesi? Eduard Toda, amic de Víctor 
Balaguer, va explorar el país dels faraons a finals del segle XIX i va aprendre 
sobre els seus déus, els grans monuments, les piràmides, les ciutats i els 
principals ritus funeraris. En aquest viatge a Egipte coneixerem, a través de la 
coŀlecció del Museu Balaguer, el simbolisme dels amulets i el procés de la 
momificació amb la simulació de la preparació de la mòmia pel seu viatge al 
reialme d’Osiris.

Descobrir l'art i les creences de l'Antic Egipte. 
Conèixer la figura d'Eduard Toda i la coŀlecció que va donar a Víctor Balaguer.
Apropar-se a la mitologia egípcia i aprendre els noms i llegendes d'alguns déus.
Conèixer el procés de momificació i el seu significat.
Identificar els elements de la cultura funerària de l'Antic Egipte.
Fomentar la participació i el treball en equip.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

EL MUSEU A L’AULA
L'EGIPTE DE LA NESI
Cicle Mitjà i Superior d'Educació Primària

Dates

Durada

Preu 

Durant tot el curs, de dilluns a divendres al matí en horari a convenir

90 minuts

40 euros grup/classe



L'activitat planteja una primera part teòrica on es contextualitza històricament i
geogràficament la cultura egípcia, i amb el suport d'imatges se situa el país
sobre el mapa i s'expliquen els seus elements més destacats, parant atenció a la
llegenda d'Osiris, que introdueix el tema de la momificació. Seguidament,
s'exposa el procés de momificació per passos amb exemples d'objectes que
trobem a la coŀlecció del museu com els uixebtis, els amulets i altres ofrenes
funeràries. Finalment, la segona part de l'activitat consisteix en un joc de
desxiframent de jeroglífics, on cadascun d'ells inclou el nom d'objectes
participants en el procés de momificació. Desxifrades totes les paraules, es
realitza la cerimònia de momificació amb unes reproduccions d'objectes.

Metodologia i continguts

DÉUS EGIPCIS
La cultura egípcia era una cultura politeista, amb diferents déus. En l'activitat es
parla d'Osiris, Isis, Horus o Anubis, però també podeu estudiar altres divinitats i
analitzar els seus atributs i la seva història. 

VIATGE A LES PIRÀMIDES
Per mitjà de la tecnologia, avui en dia es poden visitar les piràmides egípcies
sense sortir de casa. Entre aquestes, la tomba de Sennedjem, descoberta per
Eduard Toda l’any 1886. Us convidem a fer un viatge virtual des de l'aula a
l'apassionant món de les tombes egípcies!

Propostes per a treballar després de la visita 



Les pintures de la coŀlecció del Museo del Prado estan plenes de símbols i
atributs que ens expliquen les històries que hi ha darrere les escenes de cort, els
mites i les imatges religioses, així com dels seus protagonistes. El seu codi
simbòlic esdevenia una forma de comunicació no escrita per apropar el
missatge a l’espectador, i les obres d’autors com El Greco, Murillo o Ribera en són
un exemple. Avui, en un món dominat per la imatge, podem encara identificar
aquells símbols de fa segles? I nosaltres, encara en fem servir? Quins són? En
aquesta activitat ens endinsem en algunes obres de la coŀlecció per reflexionar
sobre el paper del símbol i l'atribut en l'actualitat (marques, tatuatges, "selfies"...).

Conèixer l'art barroc i l'obra d'autors universals com El Greco, Rubens o Murillo. 
Entrar en contacte amb la iconografia i els seus significats. 
Aproximar-se al significat del símbol des de la pròpia experiència. 
Observar l'ús dels símbols en l'art i el seu paper encara present en la societat.
Aprendre a observar i descriure una obra d'art.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

EL MUSEU A L’AULA
DESXIFRANT EL BARROC
Educació Secundària | Batxillerat

Dates

Durada

Preu 

Durant tot el curs, de dilluns a divendres al matí en horari a convenir

60 minuts

40 euros grup/classe



L'activitat inclou un recorregut virtual per les pintures del dipòsit del Museo del
Prado a partir d'una selecció d'obres per temàtiques: la pintura religiosa de la
Contrareforma, el retrat de la monarquia i la mitologia. L'explicació se centra en
la descripció i anàlisi dels personatges de les obres, amb preguntes sobre els
seus elements i atributs, creant un diàleg a partir del qual són els alumnes els
que identifiquen i descriuen les escenes i els seus protagonistes. Els símbols com
a codi per a desxifrar, per una banda, es complementen amb les dades de
caràcter artístic i històric que afegeix l'educador. Al final es reflexiona en grup
sobre el poder d'aquests símbols, establint una comparativa amb l'entorn actual
i el poder de la imatge per a enviar un missatge a l'espectador.

Metodologia i continguts

LA IMATGE ÉS PODER
Comparant amb els casos vistos en els retrats del museu, us proposem
seleccionar perfils de persones reconegudes en l’entorn de les xarxes socials i
analitzar quins atributs o símbols les identificarien i què volen dir amb ells, a la
manera en com el toisó d’or ho podia ser pels reis, o la calavera per a alguns
sants. 

LLEGIR EL MITE
Rubens és un dels artistes més importants de la història de l’art, i a la coŀlecció
del Museu Balaguer s’hi conserva un exemple de la seva escola, Andròmeda
encadenada, la qual s’identifica per les cadenes, el monstre o Perseu al fons.
Des del museu, us oferim una selecció d’altres pintures de temàtica mitològica
que formen part del Museu del Prado, perquè pugueu esbrinar quin mite
representa i quins atributs l'identifiquen.

Propostes per a treballar després de la visita 



Quantes històries s’amaguen darrere una pintura? Un paisatge mariner en plena 
tempesta, una processó en silenci, una carta que desencadena una tragèdia, 
una mirada perduda enmig de la natura... Us proposem donar veu als 
protagonistes de les obres de la coŀlecció del Museu Balaguer i crear mini-relats 
que narrin els abans, durant i després de les escenes de les pintures. En aquesta 
activitat, posarem en pràctica com observar una obra d’art i donarem llibertat a 
la imaginació que aquesta pot despertar sobre nosaltres.

Conèixer els principals artistes de la Pinacoteca del Museu Balaguer i els gèneres
de la pintura catalana del segle XIX. 
Treballar la creativitat i la imaginació, així com la redacció, per a l'elaboració de
relats sobre les pintures.
Aprendre a observar i descriure una obra d'art.
Fomentar el treball en equip.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

EL MUSEU A L’AULA
UNA IMATGE, MIL PARAULES
Educació Secundària | Batxillerat

Dates

Durada

Preu 

Durant tot el curs, de dilluns a divendres al matí en horari a convenir

60 minuts

40 euros grup/classe



Per mitjà d'una selecció de pintures de la coŀlecció balagueriana que inclou
paisatges, escenes històriques, costumistes i retrats, es crearà un diàleg per a
endinsar el grup en la història que hi ha, o pot haver-hi, darrere cada obra.
L'educador donarà unes breus dades sobre les peces, però serà la participació
de l'alumnat la que elaborarà el gruix de les explicacions. Una vegada acabat el
recorregut per les diferents propostes artístiques, la classe es dividirà en grups
de 2 o 3 persones per crear mini-relats sobre què passava abans, durant i
després de l'escena creada per l'artista. Sigui en conversa o per escrit, posarem
en comú amb la resta dels companys les històries creades durant l'activitat.

Metodologia i continguts

IMAGINART
Una de les característiques de l'art és la d'evocar sentiments i atrapar als
espectadors en la seva narració, la seva escenografia o a través dels seus
personatges. Ha arribat ara el moment de reflexionar sobre què ens diu aquell
quadre, escultura o peŀlícula que tant ens emociona i, amb una redacció o en un
coŀloqui a classe, compartir amb els companys la nostra vinculació emocional
amb aquella obra o aquella història. 

FINALS ALTERNATIUS
A tothom li ha passat alguna vegada que ha acabat un llibre o una peŀlícula i no
li ha agradat el final. El reescrivim? Trieu un llibre o una peŀlícula i reescriviu els
seus diàlegs i escenaris per donar un nou final a la història escollida.

Propostes per a treballar després de la visita 



L'itinerari s'inicia al monument als propulsors del Ferrocarril, amb la història de
Francesc Gumà i Ferran, i finalitza a la Plaça de la Vila, símbol de la Vilanova del
XIX. A partir dels diferents monuments, carrers i edificis, els alumnes podran
conèixer les grans transformacions que van marcar Vilanova i la Geltrú i el
conjunt de Catalunya al llarg del 1800: els eixamples, la indústria, el fenomen
indià, etc. Durant el recorregut es realitzarà una aturada especial a la façana del
Museu Balaguer, actualment en obres, per parar atenció al símbol cultural que
va representar per a la ciutat a finals del segle XIX.

Conèixer les transformacions econòmiques i socials que van tenir lloc al segle XIX
a Vilanova i la Geltrú, i identificar els monuments i edificis més emblemàtics.
Descobrir la rellevància del fenomen indià a la ciutat i dels seus protagonistes.
Contextualitzar el Museu Balaguer i la importància de les seves coŀleccions.
Conèixer, identificar i valorar el patrimoni i la història local.

Descripció de l’activitat

Objectius educatius

ITINERARI URBÀ
LA VILANOVA DEL SEGLE XIX
Cicle Superior d’Educació Primària | Educació Secundària | Batxillerat

Dates

Durada

Preu 

Durant tot el curs, de dilluns a divendres al matí en horari a convenir

90 minuts

50 euros grup/classe



L’itinerari planteja una visita narrada per la ciutat amb una selecció d’espais
històrics que representen la transformació de Vilanova i la Geltrú al segle XIX,
amb zones com l’estació del ferrocarril i punts més desconeguts com la història
de la font dedicada a Joaquim Soler i Gustems. En el cas d’alumnes de Vilanova,
el coneixement previ dels espais els permetrà donar-hi una altra mirada, i en el
cas d’alumnes d’altres localitats, podran conèixer la singularitat de Vilanova en
relació amb altres poblacions catalanes.
La història i la coŀlecció de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer s'explicarà des
de l'exterior, parant atenció en els personatges i arquitectura singular de l'edifici. 
Activitat realitzada amb ARC Gestió Cultural.

Metodologia i continguts

ABANS I ARA
A partir d’una selecció de mapes de Vilanova i la Geltrú d’entre els segles XV i XXI,
compareu com ha canviat la seva fisonomia i quina expansió ha tingut la ciutat.
En aquesta expansió, molts dels nous carrers i places s’han dedicat a
personatges de la ciutat al segle XIX (Francesc Gumà, Josep Tomàs Ventosa,
Víctor Balaguer o Pau Soler), sobre els quals podeu buscar informació i conèixer
més sobre la seva biografia i el motiu pel qual són recordats.

Propostes per a treballar després de la visita 



La Biblioteca Museu Víctor Balaguer es caracteritza per tenir una coŀlecció molt
singular i plena d’història, que repassa l’art dels segles XIX i XX i que alhora, a
través de les coŀleccions d’etnografia, permet descobrir cultures com les de
l’Antic Egipte, la Xina o el Japó. Oferim als docents la possibilitat de contactar
amb el Servei Pedagògic i dissenyar una activitat a la carta que pugui
complementar-se amb el temari de l’aula.  

En aquest curs 2022-2023, durant el tancament del museu per obres, les
propostes hauran de poder ser adaptables a les sessions a l'aula.

ACTIVITATS A LA CARTA
Educació Infantil | Educació Primària | Educació Secundària | Batxillerat

Dates

Durada

Preu 

Durant tot el curs, de dilluns a divendres al matí en horari a convenir

A concretar

40 euros grup/classe



Direcció
Av. Víctor Balaguer s/n
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Pàgina web
www.victorbalaguer.cat

Informació i reserves
Per a reservar les diferents activitats cal posar-se en contacte amb el Servei
Pedagògic de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer a través del
correu electrònic spedagogic@victorbalaguer.cat.

Horari per a les activitats escolars a l'aula
De dilluns a divendres als matins, amb horari a concretar

Normativa del museu per a les activitats a l'aula:
El professor/a ha d’estar amb el grup durant tota l’estona que duri l’activitat.
Les activitats s’han de concertar amb un mínim de 15 dies d’antelació.

Amb el suport de: 


