
IBOOKS DE LA CASA DURAN 
 

Recorregut per la Casa Museu Duran i Sanpere dinamitzat per 

quatre ibooks que guiaran els alumnes per les diferents estances de 

la casa i els permetrà abordar 4 temàtiques curriculars. 

Temàtica de cada ibook 

 

 Com es troba vostè? Salut i higiène 

En aquest ibook es tractaran temes sobre els habitants 

de la casa, la salut i la higiene durant el segle XIX. 

 Com es fa això? Matèria i energia 

Aquí es tracta sobre la matèria i l’energia de la Casa 

Duran, la calefacció la il·luminació, la cuina... 

 On és el botó? Tecnologia i societat 

El tema principal d’aquest ibook és la tecnologia, 

aquest, guiarà als alumnes a través de les estances del 

museu per buscar les innovacions tecnològiques que hi 

ha rere els objectes i elements que s’amaguen a la 

casa. 

 Qui viu a la casa? Persones, cultura i societat 

Aquí tractarem el tema de la societat del segle XIX, 

com era el seu dia a dia, les festes que feien a la casa, 

els paper dels homes i les dones... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT? 
 

La visita permetrà veure i conèixer la Casa Duran com a exemple de 

casa burgesa de finals del segle XIX. Podrem tractar els temes de 

Salut i higiene; matèria i energia; persones, cultura i societat; i 

Tecnologia i societat en el marc de la casa Duran i Sanpere. 

  

COM ÉS EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT? 
 

Edat: alumnes de primària i ESO 

Lloc de realització: Casa Museu Duran i Sanpere 

Durada: 1 hora 

Places: grups d'un màxim de 25 alumnes 

Preu: consultar 

Material necessari: abans de començar el recorregut per la Casa 

Duran, es proporcionarà un ipad a cada un dels grups amb l’ibook 

que plantejarà les qüestions a resoldre als alumnes. 

 

 



 

Dinàmica de la visita: Els alumnes es dividiran en quatre grups, un  

 

per a cada ibook. El monitor del museu guiarà els grups a les 

estances on cada grup, amb el seu ipad haurà de resoldre les 

preguntes que se li plantegin.  

Cada un dels ibooks tractarà un tema diferent. 

Al final del recorregut ens posarem tots junts i cada un dels grups 

haurà d’explicar a la resta de companys les qüestions que se’ls han 

plantejat.  

QUÈ APRENDREM? 
 

A partir del que es planteja als diferents ibooks, els alumnes 

aprendran a: 

- Analitzar els diferents aspectes de la casa per tal de 

conèixer com vivien durant el segle XIX 

- Observar l’entorn per extreure conclusions 

- Treballar en equip 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

- Competències artística i cultural 

- Tractament de la informació i competència digital 

- Competència d'aprendre a aprendre 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

- Competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic  

- Competència social i ciutadana   

 


