
 

 

 

El Museu a l’Aula 

El Consell dels Savis 

 

El Consell dels Savis és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un 

grup de persones voluntàries del museu. Les persones que en formen part 

comprenen edats que van des dels seixanta-nou fins als noranta-dos anys 

d’edat, i expliquen directament les seves vivències als alumnes, ja sigui al 

Museu o al vostre centre educatiu. 

 

Aquesta activitat d’aula que us proposem, es pot fer tant si heu participat d’un 

consell dels savis a la vostra escola com si no. Tot i que, des del nostre punt de 

vista, creiem que és molt més rica fer-la un cop s’ha realitzat l’activitat.  

 

Cadascun dels nostres avis del Consell tenen una història de vida que ens ajuda 

a comprendre diferents moments de la història del nostre país.  

 

Ara es tracta de seguir fent créixer aquestes històries. Per això us proposem 

que plantegeu un tema amb els alumnes i feu un treball d’investigació de fonts 

orals, fonts fotogràfiques i/o fonts objectuals. Es tracta que l’alumnat pugui 

entrevistar als seus pares o avis i extregui informació sobre el tema que hagueu 

escollit. Amb tot aquest material generat en podeu fer diverses coses: un 

documental, un llibre, una exposició a l’aula, etc. que se’ns dubte faran créixer 

els aprenentatges d’història dels vostres alumnes.  

 

Us suggerim alguns temes que poden ser interessants:  

- el joc al llarg del temps 

- la guerra 

- la immigració 

- la indumentària 

- l’alimentació 



 

 

 

 

- l’escola i les possibilitats de fer estudis universitaris 

- els oficis antics i el treball 

- com era abans el nostre barri, poble o ciutat 

- els canvis en els transports 

- el temps lliure i les diversions 

- la religió 

- la lluita per la igualtat dels sexes 

- etc. 

 

El grau de complexitat de l’activitat pot variar en funció del curs. Fins i tot, us 

podeu plantejar que sigui un treball transversal que impliqui a l’alumnat de 

diversos cursos i cada un d’aquests s’ocupi de la recerca d’un tipus de font.  

 

 

 

 

Podeu fer-nos arribar les vostres consultes a l’adreça de correu electrònic 

mhc.serveiseducatius@gencat.cat  

 


