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Dades
generals
Àmbit temàtic-subtema
Activitat esportiva i hàbits
saludables

Continguts
Competències bàsiques
Competències comunicatives

Competència artística i cultural

Competències específiques per conviure i habitar el món

Inscripció
Durada aproximada de
l'activitat
2 hores

Nombre màxim d'alumnes



alimentació

Ciutat
patrimoni cultural, històric,

natural
activitat econòmica, comerç i

consum responsable
història

Descripció de l'activitat
Què ens diu l'alimentació de la
nostra manera de pensar i del món
en el que vivim?A través d'un joc
educatiu al jaciment arqueològic
ens endinsarem en la transformació
dels hàbits alimentaris al llarg del
temps com a expressió dels costums
i la manera d'entendre el món de
cada època històrica. Al taller
participarem en un concurs de cuina
dissenyant els nostres menús amb
productes històrics!

Organitza
El Born Centre de Cultura i

Memòria

Cicles educatius
Educació primària. Cicle inicial

(6-8 anys). 1r curs
Educació primària. Cicle inicial

(6-8 anys). 2n curs
Educació primària. Cicle mitjà (8-

10 anys). 3r curs
Educació primària. Cicle mitjà (8-

10 anys). 4t curs

Competència social i ciutadana
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competències metodològiques
Competència d'aprendre a aprendre

Competències personals
Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius d’aprenentatge de l’activitat
Comprendre els períodes històrics a través de l'alimentació, entendre la cuina com
a patrimoni cultural, practicar tècniques culinàries vinculades a altres períodes
històrics.

Continguts
Mercats, productes de temporada, productes colonials, hàbits alimentaris, cuina
mediterrània, normes de taula, vida quotidiana, xarxes comercials, passat i
present.

30

Màxim de professors
acompanyants 
2

Preu
Preu per grup de 30 alumnes: 95
euros.

Forma de pagament
Mitjançant transferència bancària,
màxim 15 dies abans de la visita.

Persona de contacte
Tel.  93 2566850 
reserveselbornccm@bcn.cat

Observacions
Caldrà fer arribar el comprovant de
pagament al contacte de reserves
del Born CCM.

On es fa
El Born Centre de Cultura i
memòria
pl. Comercial ,  12 
Ciutat Vella 
Barcelona 
Tlf. 93 2566850 , 93 2564206 
reserveselbornccm@bcn.cat

Mesures d'accessibilitat
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Ajuntament de Barcelona Accessibilitat

Accessibilitat reduïda per a alumnes
amb cadira de rodes.

https://www.bcn.cat/ajuntament/
https://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/Accesibilitat.do?method=accesibilitat

