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La Barcelona
Industrial,

Un passeig per 
Ciutat Vellla



Tours virtuals en temps real a 
Barcelona per a escoles i instituts, amb un 
guia oficial que, connectat en directe amb 
l’aula via Zoom, conduirà una visita per 
espais relacionats amb el contingut 
curricular dels estudiants. La visita es 
complementa amb un dossier didàctic 
amb activitats que permeten preparar la 
visita, participar-hi activament i avaluar-la
un cop finalitzada.
Propòsit específicament transversal pels 
alumnes de 2n cicle de la ESO i Batxillerat: 
GEOGRAFIA, HISTÒRIA I CIENCIES SOCIALS. 

LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL: 
4rt ESO i BATXILLERAT
Des del Paral·lel de Barcelona, concretament 
des de les Tres Xemeneies, ens connectem 
via Zoom, per fer un recorregut didàctic i 
sorprenent, on els alumnes s’aproparan a 
l’origen de les ciutats industrials prenent 
com un dels seus referents la ciutat de 
Barcelona, model de ciutat moderna que 
esdevindrà una ciutat cosmopolita.
Recorrerem el barri del Raval. Creuarem
per Nou de la Rambla, amb una parada al 
Palau Güell i ens endinsarem en el cor de 
Ciutat Vella per veure les antigues 
fàbriques que han sobreviscut fins els 
nostres dies, arribant a la Ciutadella.

CONTINGUTS:
· Fàbrica d’indianes. Començament de la 
indústria a Europa i anàlisi de la repercussió 
del canvi de la manufactura a les màquines.
· El procés d’industrialització: transforma-
cions econòmiques i socials.
· L’exposició universal de 1888. Revolució 
social i transformació de la ciutat.
· L’Eixample de Cerdà. Un model nou de ciutat.

OBJECTIUS
· Explicar l’evolució del món modern: des de 
l’artesania manufacturera fins a l’eclosió de 
la nova maquinària a la Barcelona del segle XIX.
· Analitzar la cultura i la història de l’època 
moderna amb un anàlisi comparatiu i crític 
amb l’època actual.
· Mostrar l’evolució a través del patrimoni de 
la ciutat de Barcelona.
· Analitzar el moviment obrer i els drets 
adquirits.
· Analitzar el naixement de la burgesia com 
a motor de canvi a la ciutat.
· Situar la importància de la indústria en la 
formació de l’Europa moderna.
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DURADA: 1 hora
IDIOMES: Català, castellà i anglès

QUI SON ELS GUIES?
Els nostres col·laboradors són guies 
oficials de Catalunya. Professionals
experimentats amb grans capacitats 
comunicatives, coneixements i entusias-
me. Seran els amfitrions perfectes per la 
vostra experiència virtual.

* Les visites poden ser en format virtual i/o 
presencial

CONTACTE:
Persona de contacte: Sandra Angulo i Font
Empresa: goES Travel
A/e: sandra@goestravel.com
Telèfon: 687 77 29 95 – 93 301 85 27


