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Objectius

Conèixer el Museu d’Història de la 
ciutat i l’exposició permanent 
“L’Hospitalet, un indret, una 
història”

Reflexionar sobre la funció social i 
el valor dels museus

Conèixer el funcionament de l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament

Fer propostes per acostar el museu 
als infants de la ciutat



Participació

Florida Escola Pau Vila, Escola Menéndez Pidal
Escola Pere LLiscart

Can Serra –Pubilla 
Cases - Centre

Escola Fax , Escola Alegre Escola Tecla 
Sala, Escola Patufet Sant Jordi

Collblanc – Santa 
Eulàlia

Escola Sant Jaume de la Fep, Escola Ramon y 
Cajal i Escola Màrius Torres

Bellvitge Escola Bernat Metge, Escola Marina, Escola 
Balmes, Escola Joan XXIII i Escola Pare Enric 

d’Ossó 

Ajuntament Regidoria d'Educació, Regidoria de Cultura 
Àrea de Serveis a les Persones, Servei de Cultura 

Museu d’Història de l’Hospitalet

51 consellers i conselleres



Què vol dir ser conseller i 
consellera del Consell de 
Nois i Noies de 
l’Hospitalet? 

 Tenir l’oportunitat 
d’expressar les nostres idees 
sobre la ciutat 

 Ser escoltats pels adults 

 Entusiasme i responsabilitat

Activitats



Primeres sessions 

 Conèixer millor el Museu 
d’Història de l’Hospitalet 

 Reflexionar sobre la 
importància de tenir museus 

 Curiositats: sabíeu per què el 
Museu inclou en el seu nom 
“Casa Espanyà”?  

Activitats



El nostre museu ideal

1. Peces i obres a l’alçada dels infants 
per tocar i remenar

2. Molts colors

3. Jocs interactius

4. Personatges que ensenyen 
l’exposició i expliquen històries 
entretingudes

5. Espai per a la creació infantil

Activitats



El II Plenari 

 Ens va acompanyar en Josep 
Maria Solias, Director del 
Museu i la Puri Loscos, del 
Servei de Cultura de 
l’Ajuntament. 

 Objectiu: visitar l’exposició 
permanent del Museu i 
acordar quines accions de 
millora començaríem a 
treballar junts

Activitats



 Per grups vam visitar 
l’exposició i vàrem 
seleccionar les fotografies 
que més ens van sorprendre

 Col·loqui amb la Puri Loscos
per compartir les nostres 
propostes sobre el nostre 
ideal de museu

 Entrevista amb el Josep 
Maria Solias per arribar a un 
acord sobre les accions de 
millora que podíem introduir 
en l’exposició permanent del 
museu 

Activitats



Accions de millora 
proposades

Fer una adaptació dels textos  
de l’exposició permanent als 
infants de 6 a 12 anys 

Crear un quadern de jocs per 
dinamitzar l’exposició

Activitats



Adaptació dels textos

 Repartiment dels textos 
entre totes les escoles

 Redacció amb les nostres 
paraules

 Ha estat una tasca difícil però 
molt gratificant

Activitats



Creació d’un quadern de 
jocs 

 Hem seleccionat diverses 
fotografies de l’exposició i hem 
proposat jocs i activitats 

 S’han recollit més de 300 
propostes

 Continuarem treballant amb la 
Direcció del Museu i amb Cultura 
per decidir conjuntament el 
format  i les activitats del 
quadern, així com els textos 
definitius 

Activitats



MOSTRA DE 
JOCS I 

ACTIVITATS 



Tecla SalaJocs

Amb quina imatge es correspon? 

A B

1. Són alts i surten per la festa major
2. Esport típic que es juga xutant una 

pilota
3. Les persones que hi estan a dins poden 

mirar la festa per un foradet....



Jocs

Quin esport va acollir 
l’Hospitalet durant les 
olimpíades del 1992? _asquet

T_nnis
Esgr_ma

_umo
Hand_ol

Marat_
At_etisme



Jocs

Quin esport va acollir 
l’Hospitalet durant les 
olimpíades del 1992? Basquet

TEnnis
EsgrIma

Sumo
HandBol
Marat0

AtLetisme



Jocs

Observa bé aquesta fotografia

Quins elements hi falten? Els dibuixes? 



Jocs

Xemeneies de la fàbrica de sedes de Can Vilumara
El tèxtil sector molt important 1890 - 1920



Jocs

A_AL_AB_TS 

En aquesta època no tots els infants podien anar a 
l’escola, molts no sabien llegir i escriure,  per això se’n 

diu que eren...



Jocs

ANALFABETS 

En aquesta època no tots els infants podien anar a 
l’escola, molts no sabien llegir i escriure,  per això se’n 

diu que eren...



Jocs

Sabeu què és aquesta imatge? 
encercla la resposta correcta i després 
pinta el dibuix del color que tu vulguis

1. És una sirena
2. És el Cap de Medusa, 

símbol del Museu
3. És una nena 

disfressada de sol



El projecte “Un museu també per als infants” ens ha servit per 

aprendre que els museus són espais molt importants per 

conèixer la nostra història i comprendre el nostre present. 

Les nostres propostes sobre l’exposició permanent aproparan 

el Museu als infants i les famílies de la ciutat, d’aquesta manera 

també estem contribuint a difondre la cultura i la nostra 

història. 

El Consell ens ha ensenyat a superar la vergonya per parlar en 

públic, a tenir opinió i saber defensar-la i a ser responsables 

amb els compromisos que hem assumit. A més a més, saber 

que el nostre punt de vista és important per a vosaltres, i que 

les nostres idees ajuden a millorar la ciutat, és una satisfacció i 

un reconeixement molt gran per a tots nosaltres. 

Moltes Gràcies!

Valoració


