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INTRODUCCIÓ 

Hola a tots i a totes! Comencem la setmana amb bones 

notícies: a partir del dimecres 18 de maig es permet l’accés 

a la platja i també obriran un total de 148 parcs de la 

ciutat. Tot i que el dia a dia pot ser que no canviï gaire, la 

sensació de llibertat i les possibilitats augmenten. 

Us animem a fer una passejada per la sorra de la platja o 

redescobrir aquell parc al que solíem anar, ja que el 

veurem florit i tranquil com mai! 

Paral.lelament, us fem un seguit de propostes per fer a 

casa, com cada setmana. Esperem que gaudiu i passeu 

bones estones amb aquest quadern. 



1. MUSEUS I CULTURA 

Tour virtual per la Casa Batlló 

La Casa Batlló obre les seves portes i et permet visitar el seu interior 

al complert amb un tour 3D. En aquesta visita virtual podràs moure’t 

pels diferents espais de la casa i descobrir tots els racons d’aquesta 

gran obra del modernisme. Ho tens disponible en aquest enllaç: 

https://www.casabatllo.es/ca/tour-virtual/ 

Museu del disseny de Barcelona 

El Museu del disseny de Barcelona obre el seu catàleg al públic, 

compartint imatges de totes les peces que formen part del museu. 

Des d’arts decoratives, disseny de moda o indumentària històrica, el 

museu et proposa un passeig virtual per tota la seva col·leció: 

https://cataleg.museudeldisseny.cat/    

A més, també es pot visitar l’exposició “El cos vestit: siluetes i 

moda”, un recorregut virtual que analitza l’evolució de la moda al 

llarg dels segles: https://artsandculture.google.com/exhibit/dressing-the-

body-silhouettes-and-fashion/9gIiCoWZ7vqUJQ  

Arquitectura singular de Barcelona 

Et recomanem aquest article de la revista Time Out, on fan un repàs 

dels 10 edificis més singulars i únics de la nostra ciutat, coneguda pel 

seu ric patrimoni arquitectònic. Quans en coneixíes? 

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/art/10-edificis-arquitectura-singular-

del-patrimoni-de-barcelona 

Museu de la música: els instruments en clau de gènere 

El Museu de la Música ens fa una interessant proposta sobre la relació 

entre la música i el gènere: Què ens expliquen els instruments del 
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Museu de la Música sobre les desigualtats, exclusions i construccions 

del gènere en les diferents societats i èpoques? 

https://museumusicaclaudegenere.carrd.co/  

Les Clàssiques del Cinema Africà 

L’associació Africadoolu i el Cicle de Cinema Africà i Dona (CCAD) ens 

fan una proposta de 8 pel·lícules ineludibles del cinema africà i amb 

perspectiva de gènere, que es poden veure online i de manera 

gratuïta. Una reivindicació del cinema africà i de la dona a través dels 

millors clàssics cinematogràfics del continent. 

http://africadoolu.com/las-clasicas-del-cine-africano/ 

2. JOCS I ENTRETENIMENT 

Joc de pistes 

El Museu del Disseny ens proposa setmanalment un joc de pistes per 

fer online. Aquest cop es tracta de trobar uns objectes en concret per 

les seves sales d’Exposicions. Podreu trobar tot el que demanen? 

https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca/activitat/troba

-lobjecte  

Escape Room de l’aigua 

Per celebrar el Dia Internacional dels Museus, el Museu de les Aigües 

posa en marxa un escape room que converteix les participants en 

gotes d’aigua tancades dins de l’aqüífer del Llobregat que han de 

sortir per arribar a les aixetes de les cases.  

El joc estarà disponible al web del museu, hi podran jugar grups de 2 

a 4 persones per videoconferència i els enigmes s’hauran de resoldre 

en un màxim de 60 minuts. 

https://www.fundacioagbar.org/ca/museu/escape-room  

https://museumusicaclaudegenere.carrd.co/
http://africadoolu.com/las-clasicas-del-cine-africano/
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https://www.fundacioagbar.org/ca/museu/escape-room


Puzzle online 

En aquesta proposta ens fan el repte de completar aquest puzzle 

sobre el llibre Guiness dels Rècords 2021: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13f44dc8f64d  

Passatemps frikis 

Aquest quadern que proposa el Grup Planeta és un recull de 

passatemps per les persones mes frikis, i per les que no ho sigueu 

tant, també ho podeu intentar: 

https://www.planetadelibros.com/pdf/Cuaderno-pasatiempos-frikis-

KeepReadingEnCasa.pdf  

 

3. EN FORMA 

A continuació et proposem dos vídeos per poder posar-te en forma a 

casa. Al primer enllaç hi trobaràs una proposta que a treavés dels 

jocs, podem passar-ho bé a la vegada que ens cuidem. Al segon 

enllaç, ens proposen una sèrie d’exercicis per dur a terme amb una 

cadira. Començem? 

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=jH-jq2iikUk 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=rEylyuezVgQ  

També us portem un article del Diari ARA, en el qual hi podreu trobar 

ballarins i ballarines professionals, actuant a casa seva. Accedeix a 

través de https://www.ara.cat/cultura/Ballet-Catalunya-videos-

dansa-confinada-coronavirus-covid-19_0_2439356190.html  
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4. ARTS EXPRESSIVES 

Dins de casa 

El projecte Dins de casa ve proposat per l’espai de fotografia Francesc 

Català-Roca, junt amb la col·laboració de la galeria Tres e U. Es 

tracta d’un projecte col·laboratiu que anima a compartir la nostra 

realitat confinada, a través de fotografies o altres disciplines 

artístiques. Aquestes publicacions es mostraràn a la seva web i es 

publicarà un fanzine amb les millors seleccions.  

Pots participar entrant a aquest enllaç: 

https://www.golferichs.org/catalaroca-activitat/dins-de-casa/ 

 

5. DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 

Reimaginant la relació entre la humanitat i el virus 

El CCCBLab ens proposa reflexionar sobre l’impacte del coronavirus 

en la nostra societat, a través d’un article que examina la relació 

entre el virus i la humanitat, i que ens obliga a repensar la nostra 

mirada cap a aquest fenòmen: http://lab.cccb.org/ca/reimaginant-la-

relacio-entre-la-humanitat-i-el-virus/ 

Projecte Natusfera 

T’agrada observar la natura i compartir coneixements? Natusfera és 

una plataforma col·laborativa que et permet registrar i compartir 

observacions naturalistes a través d’una app. Les dades que es 

recolecten es publiquen al Portal Nacional d’Informació en 

Biodiversitat. https://natusfera.gbif.es/ 

 

https://www.golferichs.org/catalaroca-activitat/dins-de-casa/
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6. L’APROPA RECOMANA 

Fabra i Coats, ara a les xarxes 

El Centre Cultural Fabra i Coats obre les seves portes a Internet. Et 

proposem que entris a la seva pàgina web on hi podràs trobar 

propostes diverses.  

Accedeix a través de:   

https://www.barcelona.cat/fabraicoats/centredart/ca/multimedia  

Joan Miró, una biografia a YouTube 

A través de vídeos curts, podem coneixer la vida de l’artista Joan 

Miró. Sempre és bon moment per aprendre, som-hi! 

Enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=vSK0UVN04ek&list=PLXc3Za59p

MD82fHFymJtUxEM2gwv4OqT1  

La Casa del Guarda del Park Güell 

Els monuments s’estan preparant per tornar a obrir, fins que no arribi 

el dia, el Park Güell, a través d’un vídeo ens permet visitar la Casa 

del Guarda del Park Güell. 

Accedeix a través de: 

https://www.youtube.com/watch?v=nihCpJVq_u4  
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7. MISCEL.LÀNIA 

Qüestionari: A quina platja hauries d’estar? 

Amb aquest divertit qüestionari, descobriràs a quina platja exòtica 

hauries d’estar si no fos pel confinament... L’equip de Time Out 

també et donarà una alternativa:  

https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/en-que-playa-

exotica-deberias-estar  

Viatjar des de casa 

En aquest enllaç trobareu la manera de viatjar des de casa, a través 

de webcams, que ens mostren 14 ciutats del món que segurament no 

coneixem:  

https://www.timeout.es/barcelona/es/que-hacer/14-ciudades-para-

visitar-de-forma-virtual  

Exposició: Barraquisme a Montjuïc 

El mes de gener el Castell de Montjuïc va inaugurar una exposició 

sobre el Barraquisme a Montjuïc. Com que actualment no es pot 

visitar, des del Centre Cívic El Sortidor han fet un petit recull de 

fotos, vídeos i explicacions de testimonis per a que puguem gaudir 

d’un tastet: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor/p/33726/barraqui

sme-a-montjuc 
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