CURS 2021-2022

CARDEDEU

MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES
MATBC- C. Dr. Daurella, 1 – 08440 Cardedeu – 938 713 070 –museudecardedeu.cat – museu@cardedeu.cat

INFORMACIÓ D’INTERÈS:


Horari de visita



Informació i reserves



Mesures còvid-19



Com arribar-hi



On dinem



El Museu

HORARIS DE VISITA

Públic general:
De dimecres a dissabte de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Diumenges i festius: de 10 a 14 h
Escoles i grups de visita:
Hores concertades prèviament
Oficines i administració:

COM ARRIBAR-HI

A Cardedeu:
Renfe: línia R2 de Rodalies
Autopista: AP-7 Sortida 12: Cardedeu
Carretera C-257 de Granollers a Girona
https://maps.google.es/maps?hl=ca&tab=wl&authuser=0
ON DINEM

De dimecres a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Si voleu passar el dia a Cardedeu, un bon lloc per anar a dinar és
Consulta de l’arxiu:

al parc dels Pinetons o el Parc Pompeu Fabra, situats al bell

Hores concertades al telèfon 938 713 070

mig de Cardedeu.

INFORMACIÓ I RESERVES

Tots dos parcs compten amb fonts, jocs per a infanta i lavabos
públics.

De dimecres a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19 h
Dilluns i dimarts tancat
Persones de contacte: Imma Serra o Marta Núñez
Museu Arxiu Tomàs Balvey – Casal Dr. Daurella
C. Dr. Daurella, 1 | 08440 Cardedeu | Tel.: 93 871 30 70

A/e: museu@cardedeu.cat | www.mudeudecardedeu.cat
MESURES CÒVID-19
L'aforament estarà supeditat al grup bombolla
És obligatòria la mascareta durant tota l’activitat
Les activitats poden veure’s sotmeses a canvis segons els
canvis de protocol marcats per generalitat.

Cal avisar al museu per fer la reserva.

EL MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY

El Museu Arxiu Tomàs Balvey gaudeix d’una cèntrica situació, al carrer del Dr. Daurella, 1, al costat de la plaça de Sant Joan i de l’Ajuntament. Ubicat al casal Daurella (1848), una antiga casa d'estiuejants, ofereix diversos espais d’exposicions permanents i temporals,
i una àmplia programació d’activitats. També compta amb un interessant arxiu històric, que es pot consultar, i publicacions de temàtica local, que els visitants poden adquirir.
Al Museu es desenvolupen bona part de les visites didàctiques al jardí i a les exposicions, i és l’espai d’inici i cloenda dels itineraris de
descoberta de la natura, de coneixement del municipi i del nucli urbà de Cardedeu. A més, el Museu compta amb unes aules taller ben
equipades on es duen a terme la majoria de tallers de descoberta i
creativitat, complementaris a les vistes didàctiques.
L'element més singular i destacat del Museu Arxiu Tomàs
Balvey és el conjunt de la farmàcia Balvey, format pel mobiliari
original, de l’any 1812, i més de 200 pots de farmàcia d'estil imperi que conserven en el seu interior els productes originals: arrels,
bàlsams i específics.
La farmàcia Balvey és l'eix vertebrador d'un discurs que té com a

temàtica principal els remeis i la salut, i els oficis de curar. Al costat de les sales d'exposició, el jardí botànic, recentment reorganitzat, explica, a través de sis zones, els ambients de vegetació mediterrània fent especial atenció a les espècies d'aprofitament remeier. A més, el Museu ofereix exposicions temporals, la possibilitat de gaudir de la seva terrassa o l’organització d’itineraris de
descoberta de l'entorn.

LES ACTIVITATS


Quadre d’activitats



Cardedeu amb l’Art Vigent



La Casa decorada



Modernisme d’estiueig



El jardí del museu



La Riera de Vallformers



Retalls d’història



El fons a l’abast

ACTIVITATS MATBC CURS 2021-2022
TIPUS DE
VISITA

NIVELLS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ
INFANTIL

ACTIVITATS

La Riera de Vallforners
Les Plantes a Ulls Clucs
CIÈNCIES
NATURALS

El Jardí del Les Plantes Amagades
Museu

El Fitxer del Naturalista
Retalls d'història pels carrers de
Cardedeu
Descoberta
d'entorn La casa decorada

Raspall a Cardedeu

CIÈNCIES
SOCIALS I
ART
Tallers
d'art

Cardedeu amb l'Art Vigent

Tallers
d'història L'arxiu a l'abast

Altres
propostes

Al vostre
gust

Exposicions temporals

ESO
CICLE INI- CICLE MIT- CICLE SUCIAL
JÀ
PERIOR

BATXILLERAT

VISITA
GUIADA

VISITA
TALLER

CARDEDEU AMB L’ART VIGENT

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA

Tots els cicles

DURADA

Tots els nivells
1 hora

El Museu Arxiu Tomàs Balvey és l’espai on té lloc l’inici del cicle

DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT

Cardedeu amb l’art vigent. En les seves sales d’exposició temporal

Matins feiners, de dimarts a divendres

anualment presenta l’obra d’un artista, amb la voluntat d’explicar-ne

Durant els períodes d’exposició

les seves singularitats i la seva trajectòria.

SERVEI DE MONITORS O GUIES

L’objectiu és difondre l’art contemporani des d’una proposta amplia

És obligatori.

que permeti apropar a tots els escolars les diverses tendències i tècni-

NOMBRE D’ALUMNES

ques artístiques. I, amb la participació de l’artista, facilitar la comuni-

Grup classe (bombolla)

cació i el contacte directe entre l’artista i els escolars.

MATERIAL:
La resta de material es facilitat pel Museu

CONTINGUTS

TARIFA DE PREUS

L’activitat s’inicia amb una breu visita conduïda a l’exposició afavorint

30€ per grup (inclou taller)

la participació i el diàleg de l’alumnat per a la descoberta de les singularitats de cada obra.
Durant l’activitat l’alumnat podran experimentar amb materials diversos segons cada exposició amb la realització de diferents treballs artístics que serviran per experimentar amb materials, formes colors i tècniques així com fomentar la creativitat i apropar-se al món de l’art
contemporani.
LLOC:
La visita guiada té lloc a les sales d’exposicions temporals del Museu i
el taller a l’aula didàctica.
L’artista programada per aquest curs 2021-2022 és Glòria
Ortega

LA CASA DECORADA
Cicle Infantil
Cicle Inicial de Primària
Un curt itinerari pel centre de Cardedeu amb l’observació i anàlisi de
diferents cases modernistes per donar a conèixer algunes de les manifestacions de l’arquitecte modernista Manuel Joaquim Raspall atenent a
les característiques principals del seu estil tot fent especial atenció al
procés de decoració d’una façana i als materials, textures, formes i colors utilitzats.

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA
Cicle Infantil i Inicial de Primària
DURADA
2 hores
DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT
Matins feiners, de dimarts a divendres
Tot l’any
SERVEI DE MONITORS O GUIES
És obligatori.
NOMBRE D’ALUMNES
Grup classe (bombolla)
MATERIAL:

CONTINGUT DE L’ACTIVITAT

El facilita el Museu

L’activitat consta d’una presentació al Museu Arxiu, on s’explica la vida

TARIFA DE PREUS

i l’obra de l’arquitecte Raspall a través d’un conte il·lustrat. Una visita

60€

guiada a quatre façanes modernistes del centre de la població (Casa

OBSERVACIONS

Arquer, Casa Clavell, Casa Llibre i Casa Viader), fent especial atenció a

Esmorzar al final de l’activitat

l’observació de les formes, colors i materials de la decoració. I un taller
de plàstica i creativitat al Museu, on per grups, es podrà decorar una
façana a través d’un collage amb diferents materials, com a cloenda de
l’activitat.

LLOC:

L’activitat s’inicia al Museu Arxiu Tomàs Balvey, es desenvolupa als carrers del centre i a l’aula didàctica.
En cas de canvis en els protocols per còvid es podrà fer la visita pel
municipi i es facilitarà el material per a acabar-la a l’aula
MATERIALS DE SUPORT
Il·lustracions de la vida i obra de Raspall.
Materials diversos pel taller de plàstica.

MODERNISME D’ESTIUEIG: RASPALL A CARDEDEU
Educació Secundària, Batxillerat

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA
Educació Secundària i Batxillerat
DURADA
2 hores

Un itinerari de descoberta que pretén donar a conèixer algunes de les

DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT

obres més destacades de l’arquitecte modernista Manuel Joaquim Ras-

Matins feiners, de dimarts a divendres

pall i reconèixer les característiques principals del seu estil. Pensat com

Tot l’any

un treball de camp, el recorregut es planteja amb activitats d’observa-

SERVEI DE MONITORS O GUIES

ció i anàlisi i amb la utilització de documents originals i recursos gràfics.

És obligatori.
NOMBRE D’ALUMNES

CONTINGUT
L’activitat s’inicia amb una introducció de contextualització històrica als
temps de l’estiueig i a la comarca del Vallès Oriental.
Posteriorment l’itinerari permet apropar-se a les obres de l’arquitecte
Raspall que responen a diverses tipologies per a treballar aspectes com
les arts aplicades, els estils, els dissenys i plànols, l’arquitectura adaptada a la funció o la planificació urbanística, fent especial atenció al
procés de creació i disseny d’una obra arquitectònica.

LLOC
L’activitat s’inicia al Museu Arxiu Tomàs Balvey i transcorre per el centre del municipi, des del centre de Cardedeu fins el parc d’Els Pinetons.
MATERIALS DE SUPORT
Dossier d’activitats amb diccionari terminològic.
Dossier del professor.
Imatges de contextualització històrica i fotografies.
Reproduccions de documents originals: plànols, articles, permisos.

Grup classe (bombolla)
MATERIAL:
Cal dur carpeta i llapis
El museu facilitarà el dossier de l’activitat.
TARIFA DE PREUS

60 € per grup

EL JARDÍ DEL MUSEU

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA
Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària

Les plantes a ulls clucs (Cicle Inicial de Primària )

1er i 2on d’ESO

Les plantes amagades (Cicle Mitjà de Primària)

DURADA

El fitxer del naturalista (Cicle superior de Primària i ESO)

1 hora i 30 minuts
DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT

El Jardí del Museu Arxiu es presenta com un centre d’interpretació de

l’entorn natural i de les plantes i espècies relacionades amb el món de
la medicina i dels remeis naturals.
Les diferents propostes estan estructurades i adaptades als diferents
nivells i es complementen amb tallers adaptats que plantegen l’estudi
d’algunes de les plantes medicinals més comunes, les seves característiques i les seves aplicacions en la medicina tradicional i popular, així
com l’elaboració de senzills preparats medicinals.

Matins feiners, de dimarts a divendres d’abril, maig i juny
SERVEI DE MONITORS O GUIES
És obligatori
NOMBRE D’ALUMNES
Grup classe (bombolla)
DOSSIER:
Aquesta activitat no té dossier
TARIFA DE PREUS
60 € per grup

OBSERVACIONS
CONTINGUT

L’activitat és a l’aire lliure

L’activitat consisteix, d’entrada, en una observació directa dels espèci-

Esmorzar al final de l’activitat

mens del jardí i inclou diferents procediments de treball: treball amb
els sentits, dibuix de l’entorn natural i descripció d’un vegetal. La primera part es clou amb la plantació d’una llavor. S’utilitzen com a materials complementaris les plantes seleccionades, un fitxer de plantes
medicinals i receptes d’aplicacions i usos. Al taller posterior al laborato-

ri, es podrà elaborar un producte simple d’ús medicinal.
També es visita la farmàcia Balvey.
LLOC:
Al jardí del Museu i visita a la Farmàcia Balvey en acabar l’activitat
MATERIALS DE SUPORT
Maleta d’activitats i materials diversos pel taller de preparats.

LA RIERA DE VALLFORNERS
Cicle infantil
Cicle Inicial de Primària
La Riera de Vallforners es desenvolupen íntegrament a l’ espai del
Gorg de la Mina i a la Font dels Oms, de la riera de Vallforners al seu
pas per Cardedeu. Les activitats, adequades per nivells, es plantegen
com una sortida de camp centrada en l’observació, descripció i anàlisi
del medi natural.
L’activitat es planteja per iniciar els alumnes dels primers cicles
en l’estudi d’un ecosistema natural i d’alguns dels seus elements significatius de fauna i flora, experimentar amb mostres naturals i alhora
despertar actituds de valor, respecte i foment per a la conservació i la
preservació del patrimoni natural.
CONTINGUTS
A través del conte La Riera de Vallforners, representat en un quadern
de dibuixos es van desenvolupant un seguit d’activitats basades en el
mètode científic (observació, experimentació, recollida de mostres,
discussió i conclusions) i petits tallers manipulatius en relació amb els
temes: els colors del bosc, les olors, les textures, els sons i els protagonistes del bosc.
LLOC
Parc de la Font de l’Om i al Gorg de la Mina
MATERIALS DE SUPORT
Quadern d’activitats per a l’alumne, adaptat per nivells.
Motxilla de descoberta amb diversos materials d’ús conjunt

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA
Educació Infantil / Cicle Inicial de Primària
DURADA
1hora 30 minuts
DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT
Matins feiners, de dimarts a divendres
Octubre-novembre i abril-juny
SERVEI DE MONITORS O GUIES
És obligatori.
NOMBRE D’ALUMNES
Grup classe (bombolla)
MATERIAL:
Cal portar botes d’aigua , tovallola i, si cal, pantaló de recanvi
DOSSIER:
Activitat amb dossier facilitat pel Museu
TARIFA DE PREUS

60€ per grup
OBSERVACIONS
L’activitat és a l’aire lliure
Esmorzar al final de l’activitat

RETALLS D’HISTÒRIA PELS CARRERS DE CARDEDEU
Cicle mitjà d’Educació Primària
Cicle Superior de Primària
Retalls d’història és una proposta d’itinerari didàctic pel nucli antic
de Cardedeu, adreçada al cicle mitjà d’Educació Primària. L’objectiu és
descobrir en un paisatge quotidià, les restes del passat, aprenent a

veure-les i reconèixer-les. Alhora reflexionar sobre la permanència de
les traces de la història en la imatge actual del municipi, tot treballant
la trama urbana, l’estudi dels habitatges, la transformació de les façanes, el canvi de l’espai urbà i els elements historicoartístics singulars.
CONTINGUT DE L'ACTIVITAT
L’activitat està pensada com un joc de descoberta i observació itinerant. Amb l’ajut d’un plànol guia, un dossier didàctic i materials de suport els alumnes han de localitzar carrers i edificis, observar-los, buscar pistes i extreure’n conclusions de forma individual o conjunta i, al
mateix temps, analitzant el paisatge urbà i la seva transformació històrica.
LLOC:
L’itinerari parteix del Museu Arxiu i transcorre pel centre i nucli històric
de Cardedeu.
MATERIALS DE SUPORT
Dossier didàctic per als alumnes amb fitxes d’itinerari.
Dossier per als professors.
Material de suport: plànols, binocles, cintes mètriques, fotografies.

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA
Cicle Mitjà i Superior de Primària
DURADA
2 hores (amb pausa per esmorzar)
DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT
Matins feiners, de dimarts a divendres
Tot l’any
SERVEI DE MONITORS O GUIES
És obligatori.
NOMBRE D’ALUMNES
Grup classe (bombolla)
MATERIAL:
Cal portar uns auriculars per infant. L’activitat es fa amb radioguia.
El museu facilitarà el dossier de l’activitat, el llapis i una base de fusta
per al dossier.

TARIFA DE PREUS
60 € per grup

EL FONS A L’ABAST
Educació Secundària i Batxillerat
El Museu Arxiu Tomàs Balvey conserva un variat i heterogeni fons històric, etnogràfic i artístic vinculat a la història de Cardedeu. També
l’arxiu del Museu conté un ric i interessant fons amb pergamins, papers, llibres, dibuixos, plànols, fotografies.... que abracen una amplia

cronologia i que permeten treballar aspectes molt diversos de la vida i
la història.
Per tal de donar a conèixer les tasques de documentació del fons del
museu i la importància del patrimoni, el Museu convida als alumnes
d’ESO i Batxillerat a conèixer de ben a prop la feina del documentalista
i de l'historiador que els permetrà conèixer fragments de la història
més propera.
És per això que és fent d'historiador i interactuant directament amb el
fons d’objectes.
CONTINGUTS
El taller consisteix en conèixer part del fons d’objectes dipositat i
emmagatzemat al Magatzem de Can Xicola del museu i aproximar a
l’alumne al sistema d'ordenar, inventariar, classificar i catalogar els
objectes del fons, i fer un estudi en profunditat d'algunes de les peces
destacades, seguint les pautes del procés d’investigació de l’historiador.
LLOC
Al magatzem de Can Xicola del Museu Arxiu Tomàs Balvey i l’aula didàctica del museu.

NIVELL /S ALS QUE S’ADEQUA
Educació Secundària i Batxillerat
DURADA
Segons necessitats.
DIES I HORES EN QUÈ ES POT REALITZAR L’ACTIVITAT
A convenir , sempre en horari d’obertura del Museu
SERVEI DE MONITORS O GUIES
És obligatori
NOMBRE D’ALUMNES
Grup classe (bombolla)
OBSERVACIONS
Existeix una normativa d’us i consulta del Magatzem que cal tenir present. S’hauran de fer grups petits per entrar al magatzem.
PREU
60€ per grup

MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY |- CASAL DE CULTURA DR. DAURELLA
C. Dr. Daurella, 1
08440 Cardedeu
938713070
museu@cardedeu.cat
www,museudecardedeu.cat

