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La Barcelona moderna
L’Època Moderna va suposar un punt d’inflexió entre el món medieval i l’actual; el
descobriment d’un “nou món”, les noves rutes comercials, passant per les innovacions
tècniques i científiques que es donen a Europa a partir del segle XV.
Mentre les capitals europees obrien grans vies i places per higienitzar i modernitzar les
comunicacions a les ciutats, Barcelona seguia tancada en petits carrers estrets dins la
muralla. Tanmateix, la Rambla es convertí en un gran eix de comunicació i als
nombrosos camps i espais que la flanquejaven per la banda de Montjuïc s’hi van
construir grans recintes religiosos, alguns d’ells destinats a l’acollida d’infants, com la
Casa de la Misericòrdia o el Convent del Àngels. D’aquesta època ens han quedat
també molts altres edificis emblemàtics al cor de la ciutat, com l’Antic Hospital de la
Santa Creu, o la façana renaixentista del Palau de la Generalitat.
Passejant per la ciutat descobrirem la petjada dels nostres avantpassats que van viure
en una ciutat en la que començaven a arribar les noves tendències artístiques
europees com el Renaixement i el Barroc. Ben segur que si obrim els ulls, els murs de la
ciutat ens desvetllaran més d’un secret de com va viure aquella gent.

Què cal saber abans de fer l’activitat?
•
•
•
•
•

Saber situar cronològicament l’Època Moderna.
Tenir nocions sobre l’art de l’art del Renaixement.
Tenir nocions sobre l’art de l’art del Barroc.
Conèixer l’existència de les diferents institucions de govern de Catalunya.
Saber situar el recinte emmurallat de la Barcelona Moderna.

Objectius
•
•
•
•
•
•
•

Analitzar el perímetre de la Barcelona moderna amb l’actual.
Conèixer la situació social i política de Barcelona i Catalunya a l’Edat Moderna.
Descobrir diferents edificis construïts a la Barcelona d’aquest període.
Valorar la importància de la religió i el pes de les institucions religioses a la ciutat.
Identificar els diferents estils artístics.
Reconèixer les diferents activitats econòmiques.
Respectar el patrimoni històric.

Competències bàsiques
Conviure i habitar el món
• Percebre, comprendre l’espai, orientar-se, desplaçar-se mitjançant plànol.
• Analitzar i valorar la convivència entre cultures diferents d’altres temps.
• Analitzar i interpretar la interacció de l’home amb l’entorn.
• Respectar i assumir la diversitat cultural.
• Desenvolupar un pensament crític.
• Participar en una activitat col·lectiva.
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Competències comunicatives
• Elaborar un discurs propi.
• Descodificar i utilitzar llenguatges diferents per comprendre la realitat.
• Utilitzar vocabulari adequadament.
• Valorar les manifestacions artístiques per desenvolupar un sentit crític i estètic i la
capacitat d’emocionar-se.
• Desenvolupar una actitud activa.
Competències metodològiques
• Buscar, obtenir, i interpretar el patrimoni.
• Distingir entre informacions rellevants i anecdòtiques.
• Plantejar-se preguntes per desenvolupar un pensament complex i crític.
• Desenvolupar estratègies en la resolució de problemes.
• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.
Competències personals
• Posar-se en contacte amb coneixements variats per tal de replantejar idees prèvies.
• Prendre decisions a partir de la reflexió
• Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes.
• Contribuir a configurar la pròpia identitat personal social i cultural amb els referents
culturals i històrics disponibles de l’entorn.

Continguts
•
•
•
•
•
•
•
•

Anàlisi dels preconceptes dels alumnes a través d’una sèrie de preguntes.
Obtenció d’informació a partir de l’observació del patrimoni.
Recerca de camp.
Lectura i anàlisi dels edificis visitats.
Reconeixement d’elements artístics moderns en els edificis actuals.
Comparació de la ciutat moderna amb l’actual.
Reflexió i debat sobre les conclusions obtingudes.
Obtenció de criteri sobre l’estil artístic a partir de l’observació i la comparació
d’edificis.
• Valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni

Conceptes
•
•
•
•
•
•
•
•

El creixement de la Barcelona moderna.
La construcció de nous edificis: hospitals, escoles, esglésies i convents.
La Inquisició.
Els nous sistemes defensius de la ciutat.
El Palau de la Generalitat.
El Renaixement.
El Barroc.
La vida quotidiana en una ciutat moderna.
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Activitats d’aprenentatge
• Gràcies al quadern de treball, es realitzarà un seguiment i resposta a les preguntes
exposades.
• El quadern de treball dirigeix l’atenció de l’alumne cap a elements significatius, o bé
fa reflexionar sobre processos i entorns històrics.
• Mitjançant l’ús de la cartografia, s’ubicaran els principals espais visitats.
• Els alumnes realitzaran un treball de camp tot seguint un itinerari urbà exterior:
descoberta dels edificis de l’època, la Rambla, la Casa de la Misericòrdia, l’Hospital
de la Santa Creu, la Casa de l’Ardiaca, el Palau de la Generalitat.
• Al llarg de l’itinerari s’observarà i deduirà les característiques principals (funcionals,
històriques, artístiques), dels edificis analitzats al llarg de la visita.

Temps i necessitats
La visita té una durada aproximada de 3 hores.
El lloc de trobada és al capdamunt de la Rambla de Canaletes.
L’hora més adequada per iniciar la visita són les 10 hores.

