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Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 

C/d’en Font, 25. Sabadell 

 

  

Guia d’activitats pedagògiques a 
l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

L’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 és un espai sociocultural que té com a 

referents la innovació i la cultura, així com la seva implicació en la societat actual, amb 

una especial dedicació a l’art i l’educació. 

Posem a disposició de la ciutadania un lloc obert, dedicat a la difusió, formació i 

producció de continguts, amb una programació variada i de qualitat. 

Les nostres activitats s’adrecen a diferents col·lectius, amb continguts i formats 

innovadors, amb la voluntat de fomentar la participació i treballar en xarxa amb 

centres, grups i persones amb interessos comuns. 

 

Més informació:  

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/ 

  

http://www.fundaciosabadell.cat/espai-cultura-fundacio-sabadell-1859/


GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

VISITA ALS EDIFICIS MODERNISTES DE LA FUNDACIÓ ANTIGA CAIXA SABADELL 1859  

Aquesta activitat consisteix en una visita guiada per l'interior de la Seu de la Fundació 

Antiga Caixa Sabadell 1859 i també per l'antiga Escola Industrial d'Arts i Oficis (actual 

Espai Cultura de Sabadell), ambdós construïts a començaments del segle XX i amb una 

intenció molt concreta, per un cantó tenir un edifici més gran on poder allotjar les 

oficines de Caixa Sabadell (entitat per a la qual es van construir aquests edificis) i per 

l’altre disposar d’una escola on la gent pogués estudiar un ofici que li permetés trobar 

una feina. 

A la visita s’explica la història dels edificis i l’ús de cadascun des de la seva construcció 

fins a l’actualitat; es parla de l’arquitecte modernista Jeroni Martorell, autor dels dos 

edificis; i dels fundadors de Caixa Sabadell, el més conegut dels quals és Pere Turull i 

Sallent, alcalde i fabricant tèxtil de Sabadell. 

Aprofitant tots els elements modernistes que aquests dos edificis ens ofereixen, es fa 

una descripció detallada de tots aquests, fent especial menció al significat de cada un 

d’ells.  

També s’hi inclou una explicació i un recorregut pels jardins (projectats posteriorment) 

que uneixen els dos edificis.  

Les explicacions s'adapten a l'edat i als interessos dels visitants. 

Activitat disponible també en anglès. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 

1859 (carrer Gràcia, 17) i Espai Cultura Fundació 

Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora  

HORARI: a convenir 

PREU: 35 € grup classe. 20% dte. a les escoles del 

Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, 

www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

 



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 2n Cicle d’Educació Infantil 

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

- ESO 

- Batxillerat 

- Cicles formatius 

- Escola d’adults  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

EXPLORA EL MODERNISME  

En aquesta activitat es visita l'interior de la Seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 

1859 i també l'antiga Escola Industrial d'Arts i Oficis (actual Espai Cultura de Sabadell). 

Els continguts d’aquesta visita es complementen, en aquest cas, amb un taller on es 

treballa o bé un vitrall o bé un mosaic, és a dir, dos dels elements més utilitzats pels 

modernistes per a fer els seus edificis i les seves decoracions. 

Els dos edificis que es visiten van ser construïts a començaments del segle XX i amb 

una intenció molt concreta, per un cantó tenir un edifici més gran on poder allotjar les 

oficines de Caixa Sabadell (entitat per a la qual es van construir aquests edificis) i per 

l’altre disposar d’una escola on la gent pogués estudiar un ofici que li permetés trobar 

una feina. 

A la visita s’explica la història dels edificis i l’ús de cadascun des de la seva construcció 

fins a l’actualitat; es parla de l’arquitecte modernista Jeroni Martorell, autor dels dos 

edificis; i dels fundadors de Caixa Sabadell, el més conegut dels quals és Pere Turull i 

Sallent, alcalde i fabricant tèxtil de Sabadell. 

Aprofitant tots els elements modernistes que aquests dos edificis ens ofereixen, es fa 

una descripció detallada de tots aquests, fent especial menció al significat de cada un 

d’ells. També s’hi inclou una explicació i un recorregut pels jardins (projectats 

posteriorment) que uneixen els dos edificis.  

Els continguts de la visita als edificis modernistes es complementen, en aquest cas, 

amb un taller on es treballa o bé un vitrall o bé un mosaic, és a dir, dos dels elements 

més utilitzats pels modernistes per a fer els seus 

edificis i les seves decoracions. 

 El taller de vitralls, adreçat als alumnes de 2n 

Cicle d’Educació Infantil i Cicle Inicial de 

Primària, consisteix en la realització d'un 

vitrall adaptant la tècnica emprada pels 

modernistes en funció del nivell educatiu de 

cada grup. 

 I en el taller de mosaics, adient per cicle mitjà 

i superior d'educació primària, s'hi realitza un 

mosaic amb el material utilitzat des d'època 

romana per a fer els mosaics, és a dir, les 

tessel·les de diferents colors. 

 



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

Les explicacions de la visita i el grau de dificultat dels tallers s'adapten a l'edat i als 

interessos dels visitants.  

Activitat disponible també en anglès. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Seu de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 (carrer Gràcia, 17) i Espai Cultura 

Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 2 hores 

HORARI: a convenir 

PREU: 70 € grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 2n Cicle d’Educació Infantil 

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

FEM VITRALLS MODERNISTES 

Realització d’un vitrall adaptant la tècnica emprada pels modernistes en funció del 

nivell educatiu de cada grup. Els alumnes pinten el vitrall amb les pintures que es fan 

servir per a pintar els vitralls reals. 

Un vitrall és un vidre pintat de diferents colors. Els vitralls es poden fer ajuntant 

diferents vidres de colors, aquests vidres poden ser d’un color concret o bé pintats 

amb pintures especials per vidre. Després s’ajunten els uns als altres mitjançant un 

altre material, el plom.  

Els alumnes, en aquest taller, faran una introducció al món dels vitralls fent-ne una 

petita mostra que es podran emportar a casa.  

Activitat disponible també en anglès. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora  

HORARI: a convenir 

PREU: 35 € grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, 

www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 2n Cicle d’Educació Infantil 

- Cicle Inicial de Primària  

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

MOSAICS DE COLORS 

Es realitza un mosaic amb el material utilitzat des d'època romana per a fer els 

mosaics, és a dir, les tessel·les de diferents colors. 

La creació d’un mosaic és un art molt antic que en l’època del modernisme va originar 

el trencadís, fet amb trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre, generalment de 

disseny abstracte. 

El grau de dificultat del taller s’adapta a l'edat.  

Activitat disponible també en anglès. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora  

HORARI: a convenir 

PREU: 35 € grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

CONEIXENT ELS JARDINETS DE LA CAIXA 

L’activitat, per a alumnes de 2n Cicle d’Educació Infantil, consisteix en descobrir la 

natura que els nens/es  tenen més a l’abast. Es recomana fer l’activitat durant la tardor 

i/o la primavera perquè és quan els arbres del jardí (de la Fundació Antiga Caixa 

Sabadell 1859) es troben en un estat de canvi: o bé els hi cauen les fulles o bé els hi 

surten les flors.  

Farem un repàs sobre els arbres de fulla caduca i els arbres de fulla perenne; podran 

agafar fulles i flors (del terra) dels arbres, arbustos i plantes que hi ha al jardí, 

descriure-les, comparar-les, trobar les similituds i les diferències entre elles.  

També mostrarem el plafó amb els ocells que habiten al jardí i intentarem reconèixer 

els més habituals.  

Pel que fa a la mateixa activitat, però dirigida a alumnes de Primària, consisteix en una 

gimcana pel jardí. Consistirà en buscar noms científics d’arbres o plantes concretes, 

buscar escultures al jardí, comptar quantes butaques té l’amfiteatre, dibuixar un arbre 

i apuntar les seves característiques, donar especial èmfasi en els senyals indicatius del 

jardí, etc. 

D’aquesta manera, els alumnes, a part de poder conèixer més bé un espai on 

normalment hi passen moltes tardes, també seran conscients de la importància que té 

cuidar aquest espai. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Jardí de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 

1859. El punt de trobada és a l’Espai Cultura 

Fundació Sabadell 1859, carrer d’en Font, 25, 

Sabadell 

DATES: període de primavera i tardor 

DURADA: 1 hora (2n Cicle d’Educació Infantil); 

1h i 30 minuts (Primària)  

HORARI: a convenir 

PREU: 35 € grup classe (2n Cicle d’Educació 

Infantil); 50 € grup classe (Primària). 20% dte. a 

les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

 



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 2n Cicle d’Educació Infantil 

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

DESENVOLUPA L’ESPERIT EMPRENEDOR 

En el taller, els participants, a partir d’unes premisses molt concretes, hauran de crear 

una petita empresa. L’empresa és avui una realitat bàsica i fonamental en el sistema 

econòmic i en el sistema d’organització social en què vivim. L’alumnat que en un futur 

es podrà integrar com a treballador/a d’una empresa o convertir-se en empresari, ha 

de conèixer el món empresarial i preparar-se per esdevenir una persona 

multifuncional, adaptable, efectiva, i que treballi en equip. 

Aquest taller pretén que aquesta experiència esdevingui una guia, una ajuda a 

l’alumnat per avançar en el seu procés de potenciar la iniciativa personal, i sobretot 

reflexionar sobre la importància de les decisions en el procés econòmic global. 

Al finalitzar l'activitat, els alumnes hauran adquirit coneixements sobre l’empresa com 

a unitat econòmica i sobre la responsabilitat social de l’empresa. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 30 minuts 

HORARI: a convenir 

PREU: 50 € grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- ESO 

- Batxillerat 

- Cicles formatius 

- Escola d’adults 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

DIVERTIM-NOS AMB LES MATEMÀTIQUES  

L’activitat és una combinació del taller de geometria Juguem amb el tangram amb el 

taller de càlcul Fes càlculs; primer se’n fa un i després l’altre. 

 El taller Juguem amb el tangram consisteix en construir un tangram amb un full 

d’origami, identificar quines formes geomètriques el compon i crear figures 

diferents amb les seves 7 peces. També utilitzarem geoplans per crear diferents 

formes geomètriques i comprendre que formes geomètriques complexes estan 

formades per d’altres de més senzilles. 

 El taller Fes càlculs consisteix en fer càlculs matemàtics d’una forma divertida, a 

partir de jocs diversos i col·laborant en grup. Els jocs varien depenent de l’edat. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. Carrer d’en Font, 25. Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 2 hores i 30 minuts 

HORARI: a convenir 

PREU: 80€ grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

FES CÀLCULS  

El taller consisteix en fer càlculs matemàtics d’una forma divertida a partir de jocs 

diversos i col·laborant en grup. Els jocs varien depenent de l’edat. 

El càlcul és un conjunt de mètodes que, aplicats a una col·lecció de símbols o nombres, 

permeten d’obtenir el resultat d’una operació o d’un problema. 

El càlcul mental consisteix en realitzar càlculs matemàtics utilitzant només el cervell, 

sense l’ajuda d’altres instruments com calculadores o inclús llapis i paper o els dits per 

comptar fàcilment.  

Una de les eines que utilitzarem en el taller són les cartes de sumes i restes i les de 

multiplicacions, les quals són molt útils per a poder fer més amens els càlculs més 

difícils; aquest tipus de cartes ajuden a agilitzar el càlcul mental. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. Carrer d’en Font, 25. Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 15 minuts 

HORARI: a convenir 

PREU: 40€ grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

JUGUEM AMB EL TANGRAM  

L’activitat consisteix en construir un tangram amb un full d’origami, identificar quines 

formes geomètriques el compon i crear figures diferents amb les seves 7 peces. 

També utilitzarem geoplans per crear diferents formes geomètriques i comprendre 

que formes geomètriques complexes estan formades per d’altres més senzilles. 

El tangram és un trencaclosques d’origen xinès constituït per un quadrat dividit en set 

formes geomètriques amb la combinació de les quals es poden construir diverses 

figures. 

I el geoplà és un joc didàctic per a estudiar la geometria del pla (en el seu sentit més 

ampli) que consisteix en una taula quadrada on hi ha uns claus o puntes equidistants 

de manera que enganxant-hi unes gomes elàstiques es poden reproduir figures en 

diferents posicions per tal d’estudiar-ne propietats geomètriques. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. Carrer d’en Font, 25. Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 15 minuts 

HORARI: a convenir 

PREU: 40€ grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

L’ESTRATÈGIA HO ÉS TOT 

L’activitat consisteix en resoldre cinc reptes d’estratègia diferents en grup que posen a 

prova els nois i noies. No tot és blanc o negre. 

L’estratègia és l’art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una 

finalitat. En aquest cas, l’objectiu és resoldre reptes que a simple vista poden semblar 

senzills però que no ho són tant. 

Jocs con el nim, els gats i ratolins, la inversió, les rajoles d’en Dudeney o d’altres faran 

que els nois i noies pensin i reflexionin sobre quina és la millor solució, no es tracta de 

ser el més ràpid, sinó d’aconseguir resoldre’ls. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. Carrer d’en Font, 25. Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 15 minuts 

HORARI: a convenir 

PREU: 40€ grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 1r Cicle d’ESO 

- 2n Cicle d’ESO 

- Batxillerat 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

ORDIT I TRAMA 

Taller de fabricació d’un teler manual i casolà. 

En el taller, els alumnes tindran l’oportunitat de fabricar un teler manual que després 

es podran emportar cap a casa. D’aquesta manera, podran experimentar en primera 

persona com és teixir i com és l’art del tèxtil, tan arrelat a la ciutat de Sabadell. 

Teixir és fer una tela o un treball similar entrellaçant fils o les bagues formades amb un 

sol fil, especialment entrellaçant fils pertanyents a dues sèries, els de l’una (ordit) 

perpendiculars als de l’altra (trama). 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. Carrer d’en Font, 25. Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 30 minuts 

HORARI: a convenir 

PREU: 50€ grup classe. 20% dte. a les escoles del Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

LEGO WEDO (ROBÒTICA EDUCATIVA) 

Construcció d’un robot amb peces de Lego seguint unes instruccions, després es pot 

veure quins moviments realitza aquest robot gràcies a la connexió del robot a un 

ordinador a través d’un cable usb. El set de peces de Lego inclou un motor i dos 

sensors (de proximitat i d’inclinació). 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 2 hores  

HORARI: a convenir 

PREU: 210€ grup classe. 20% dte. a les escoles Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

- 1r Cicle d’ESO 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

ROBOTS EN 2D (ROBÒTICA EDUCATIVA) 

Consisteix a descobrir una nova forma de crear circuits a través de l’electrònica 

creativa. Innovació i plàstica es fusionen per generar robots en 2D, dibuixant i 

treballant a partir d’un circuit electrònic que es crearà amb pintura conductora. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 2 hores  

HORARI: a convenir 

PREU: 210€ grup classe. 20% dte. a les escoles Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

DESCOBREIX EN BEE-BOT (ROBÒTICA EDUCATIVA) 

En Bee-bot és un petit robot amb forma d’abella que és robust i molt fàcil de fer servir, 

ideal per a aquestes edats. L’objectiu és aprendre el llenguatge direccional, girs, 

lateralitats i altres conceptes d’espacialitat. Tot això mentre juguen amb el robot, que 

seguirà les nostres instruccions per uns camins que hauran creat ells mateixos, així 

poden decidir ells quines ordres caldrà donar-li. També es poden utilitzar lletres i 

nombres matemàtics per completar l’educació transversal. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 30 minuts  

HORARI: a convenir 

PREU: 210€ grup classe. 20% dte. a les escoles Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Alumnes de P5 

- Cicle Inicial de Primària 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

DE LA CÈL·LULA A L’ADN 

En aquest taller es proposa investigar l’estructura de l’ADN, conèixer els seus 

components i el seu funcionament. Es realitzaran diferents activitats al voltant 

d’aquesta premissa; per exemple tindran l’oportunitat de fer un experiment molt 

senzill de realitzar però molt interessant a nivell d’elaboració d’hipòtesis i que com a 

resultat exposa la visualització a simple vista del nostre propi material genètic. A tot 

això s’afegeix la visualització i anàlisis de mostres de cèl·lules i els components que 

formen el seu interior amb microscopi. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: durant tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 30 minuts  

HORARI: a convenir 

PREU: 70€ grup classe. 20% dte. a les escoles Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 2n Cicle d’ESO 

- Batxillerat 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

REALITAT VIRTUAL IMMERSIVA: CREA EL TEU VISOR VR 

Es tracta d’un innovador taller d’Introducció a la Realitat Virtual immersiva.  

Cada alumne disposarà d’un kit DIY (Do It Yourself -fes-ho tu mateix-) que li permetrà 

crear, pas a pas, el seu propi dispositiu (ulleres cardboard) per experimentar en 

primera persona en què consisteix la Realitat Virtual (cada alumne s’emportarà les 

seves pròpies ulleres cardboard a casa).  

Gràcies al kit i amb un telèfon mòbil smartphone podran submergir-se en aquest tipus 

de tecnologia immersiva que, sens dubte, els captivarà. Coneixeran i provaran 

diferents aplicacions (apps) gratuïtes disponibles i practicaran la creació de fotografies 

esfèriques immersives 360º. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: els dimecres, dijous i divendres de tot el curs acadèmic 

DURADA: 2 hores  

HORARI: a convenir 

PREU: 240€ grup classe (inclou el material per construir les ulleres cardboard, cada 

alumne s’emporta les seves ulleres a casa) 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Superior de Primària 

- ESO 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

FRUITA DE TEMPORADA 

En el taller, els nens/es faran el “Joc de la Piràmide. Les caixes equilibrades”, que serà 

un joc amb caixes, que els nens/es hauran d’omplir d’aliments reals, prenent com a 

model la Piràmide de l’alimentació. 

A continuació, cada un d’ells elaborarà una recepta amb fruites de temporada (faran 

una forma d’animal amb les fruites). 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: els dimecres, dijous i divendres de tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 30 minuts  

HORARI: a convenir 

PREU: 130€ grup classe (inclou tot el material: estris per treballar a la cuina i aliments) 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- 2n Cicle d’Educació Infantil 

 

 

 

 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

EL MENÚ COMPLET 

Aquest taller està dividit en quatre parts: compra intel·ligent, joc de la Piràmide, cuina 

saludable i protocol a la taula. 

Per començar, els nens/es triaran els ingredients per a l’elaboració de receptes sanes i 

combinaran aliments per a la creació de menús. 

Després classificaran els aliments i els nutrients, i comprovaran les freqüències de 

consum gràcies a la Piràmide de l’alimentació.  

En tercer lloc, elaboraran un plat saludable i el decoraran, havent passat per la 

manipulació dels estris adequats. 

I per últim aprendran a parar la taula, a adquirir la postura correcta per menjar, a saber 

respectar i valorar el temps d’estar compartint un àpat; degustaran el plat elaborat i 

s’introduiran en el món del reciclatge. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: els dimecres, dijous i divendres de tot el curs acadèmic 

DURADA: 1 hora i 30 minuts  

HORARI: a convenir 

PREU: 130€ grup classe (inclou tot el material: estris per treballar a la cuina i aliments) 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Inicial de Primària 

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

A PUNT I AMUNT 

Aquesta activitat inclou la visita guiada a l’exposició d’alpinisme “A punt i amunt” i un 

taller complementari relacionat amb la lectura i interpretació de mapes a través de les 

dades que ens proporcionen.   

L’exposició és una mostra d’objectes, materials i equipaments (peces de vestir, tendes, 

esquis, piolets, botelles d’oxigen, embalatges -bidons, caixes, petates, ...-) utilitzats per 

alpinistes catalans en les ascensions més remarcables a les muntanyes d’arreu del 

món. És un fet que molts d’aquests equipaments s’han perdut, sense possibilitat de 

recuperació, però aquesta exposició ajudarà a crear consciència del valor que 

representa la conservació d’aquests materials de cara al futur. També destacar que es 

tracta d’una proposta destinada a apropar la muntanya als estudiants, en siguin o no 

aficionats. 

Pel que fa al taller, consistirà en entendre què és la topografia i, per tant, aprendre 

com llegir i interpretar el relleu a través de mapes, de forma pràctica i treballant en 

equip. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: de setembre de 2017 a febrer de 2018 

DURADA: 2 hores  

HORARI: a convenir 

PREU: 70€ grup classe. 20% dte. a les escoles Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 

66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Superior de Primària 

- 1r Cicle d’ESO 

 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

NINES DEL MÓN 

Aquesta activitat consisteix en una visita guiada a la col·lecció de nines de l’Ada 

Manresa. El seu pare, el fotoperiodista Kim Manresa, ha viatjat a diferents parts del 

món i ha realitzat reportatges de denúncia social. Cada vegada que torna d’alguna de 

les seves aventures pel globus, li porta una nina del lloc on ha estat a la seva filla Ada, 

que té una col·lecció de gairebé 1.000 nines. Són nines fetes de teles, fusta, fang, 

carbasses, bambú, fibra de coco, petxines, ossos, etc.  

Totes les nines de l’exposició tenen darrere seu una història que ajuda a aprendre 

coses. Les nines no són només una joguina sinó que també ens aporten històries sobre 

el seu origen, cultura i tradicions, i són també una eina d’aprenentatge i de relació 

social. 

ORGANITZACIÓ: Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 

LLOC: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 (carrer d’en Font, 25). Sabadell 

DATES: d’octubre a desembre de 2017 

DURADA: 1 hora  

HORARI: a convenir 

PREU: 35€ grup classe. 20% dte. a les escoles Pla Educatiu d'Entorn 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 93 728 66 50, www.fundaciosabadell.cat i 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

NIVELLS RECOMANATS:  

- Cicle Mitjà de Primària 

- Cicle Superior de Primària 

- 1r Cicle d’ESO 

  



GUIA D’ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
A L’ESPAI CULTURA FUNDACIÓ SABADELL 1859 

 

DADES DE CONTACTE 

Inscripció: 

visitesec@fundaciosabadell.cat 

 

Informació: 

Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 

Persona de contacte: Mont Callarisa 

Telèfon: 93 728 66 50 (de 16h a 21h. de dimarts a divendres) 

Correu electrònic:  visitesec@fundaciosabadell.cat 

Web: www.fundaciosabadell.cat 

 

Organització 

Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 


