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MOTO
BASSELLA
Amb més de 200 motocicletes exposades, està considerat entre
els millors d’Europa.
Un espai singular on el temps es va aturar fa gairebé 100 anys i
que permet descobrir d’una manera amena i divertida la història
de la moto des de múltiples vessants: industrial, social, esportiva,
econòmica, lúdica, artística, ...
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APRÈN
AMB NOSALTRES
Oferim:

1

2

3

Tallers específics per
alumnes d’educació
infantil, primària i
secundària.

Visites especials més
tècniques adaptades a
estudiants de batxillerat,
formació professional o
universitaris.

Possibilitat de combinar
els tallers amb la visita o
d’altres activitats segons
l’edat dels alumnes i la
dimensió del grup.
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ACTIVITAT 1

3, 2, 1...
BBBBRRRRMMMM!!!
Dirigida a / Alumnes d’educació infantil (2n cicle, de 3 a 6 anys)
Durada / 1 hora
Preu / 2€ per alumne (sense limit de grup)

Descripció
La motocicleta és avui dia un dels mitjans de transport
privat més utilitzat per als desplaçaments diaris, sobretot
a les grans ciutats. Amb aquesta activitat, l’infant podrà
aproximar-se al món de la moto, que tan el fascina i que
forma part del seu entorn i la seva vida quotidiana, però
del que no sempre en té informació:
> Què és una moto?
> De quines parts consta?
> Per a què serveix?
> Qui la pot conduir?
> Quina roba cal portar ?

1a part de l’activitat

2a part de l’activitat

A la sala de projeccions del museu, el monitor explicarà
els trets més característics de la motocicleta amb l’ajuda
de fotografies i d’objectes reals de la col·lecció que els
alumnes tindran oportunitat de tocar (casc de diferents
èpoques, indumentària, peces de motocicletes ...).

Els alumnes realitzaran una visita guiada a l’exposició per
complementar i reforçar els principals conceptes presentats a la primera part de l’activitat.
￼￼
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ACTIVITAT 2

LA MALETA
VIATGERA
Dirigida a / Alumnes de Primària, cicle mitjà i superior (de 8 a 12 anys)
Durada / 1 hora i 15 minuts
Preu / 6 € per alumne (grup mínim 15 - grup màxim 30)

Descripció

Objectius didàctics

Una misteriosa maleta plena d’objectes de diferents èpoques (components d’una moto, indumentària, retalls de
premsa,...) és el punt de partida d’aquesta activitat que
pretén despertar la curiositat dels alumnes amb un viatge
al passat “sobre dues rodes”.

1. Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país.

Sempre a través d’un mètode inductiu, reflexionaran sobre diferents avenços en tecnologia, indumentària, canvis
socials i els diferents rols adoptats per la motocicleta al
llarg de la Catalunya del segle XX.

2. Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així
com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i
creativitat en l’aprenentatge.

En què consisteix l’activitat?
Acompanyats per un monitor del museu, els alumnes realitzaran la visita a l’exposició permanent “100 anys d’història de la moto”. Amb l’ajuda d’una sèrie d’objectes que
aniran sortint de l’interior d’una maleta, experimentaran
en primera persona com eren els cascs de principi del
segle XIX, qui podia pilotar una moto en aquella època,

5 OFERTA EDUCATIVA

per a què s’utilitzaven,... Sempre d’una manera amena i
divertida, podran anar descobrint les diferents evolucions
que ha patit aquest vehicle fins a convertir-se en una de
les millors solucions als problemes del trànsit i de la mobilitat personal.
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ACTIVITAT 3

INVESTIGA EL TEU
PASSAT INDUSTRIAL
Dirigida a / Alumnes de Secundària (3er i 4art d’ESO) i Batxillerat
Durada / 2 hores
Preu / 6 € per alumne (grup mínim 15 - grup màxim 30)

Descripció

Objectius didàctics

A Catalunya han existit més de 150 marques de motocicletes diferents. La seva història i evolució ens permet
comprendre no només l’evolució tècnica i del disseny
d’aquest tipus de vehicles, sinó apropar-nos d’una manera
molt curiosa i amena als diferents canvis polítics i socials
de la Catalunya del segle XX.

1. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
2. Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents i els principals factors de
la seva evolució.

Aquest activitat consisteix en un treball d’investigació a
partir de fonts primàries i de la informació que els alumnes puguin extreure de la pròpia exposició. A cada grup
se li assignarà una carpeta plena de documents d’una
marca fabricada a Catalunya entre 1905 i 2010, amb la que
hauran de reconstruir la seva història i contextualitzar-la
en el període social, polític i econòmic d’aquell moment.

1a part de l’activitat

2a part de l’activitat

Cada grup rebrà una carpeta amb documentació molt diversa referida a una determinada marca de motocicletes
catalana: documents de la fàbrica, anuncis publicitaris de
l’època, catàlegs d’algun dels models fabricats, correspondència, fotografies, revistes o retalls de premsa de
l’època, ... i una guia de preguntes a tenir en compte per a
preparar la investigació, que es podrà complementar amb
informació obtinguda al llarg de l’exposició.

Cada grup haurà d’explicar davant els seus companys
la història de la marca que li ha tocat, amb l’ajuda d’una
mena de mural/resum que els alumnes hauran confeccionat prèviament durant el procés d’investigació. Finalitzada l’exposició de tots els grups, el monitor del museu,
que haurà anat fent el seguiment de tots els grups, n’ extraurà les principals conclusions.
￼￼
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ACTIVITAT 4

JO,
DISSENYADOR
Dirigida a / Alumnes de Primària
Durada / 1 hora i 30 minuts
Preu / 6 € per alumne (grup mínim de 15 i màxim de 30)

Descripció

Objectius didàctics

Des dels primers invents rudimentaris de finals del segle
XIX fins avui dia, la tecnologia ha evolucionat imparablement i la motocicleta ha desenvolupat rols molt diversos,
adaptant-se a les necessitats de cada societat i de cada
moment històric concret. Actualment, s’ha consolidat com
una de les millors solucions al problema del tràfic i presenta un llarg camí per recórrer en temes de sostenibilitat,
ciutats intel·ligents, nous materials, ...

1. Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els
llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i
utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
2. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de
la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de
vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el
medi ambient.

Amb aquesta activitat, els alumnes reflexionaran sobre
el passat i present de les dues rodes i podran deixar volar la seva imaginació dissenyant la motocicleta del futur,
amb l’objectiu de fomentar una mobilitat segura, cívica i
sostenible.

1a part de l’activitat

2a part de l’activitat

Els alumnes realitzaran una visita guiada al museu posant
especial interès en els diferents rols que la motocicleta ha
desenvolupat al llarg de la història i en aquells invents i
avenços tecnològics que l’han fet evolucionar millorant,
en la majoria dels casos, la qualitat de vida de la societat
del moment.

Després de reflexionar sobre el paper que la moto desenvolupa en l’actualitat, els alumnes es dividiran en grups i
rebran l’encàrrec de dissenyar “la moto del futur”. Amb
l’ajuda de diferents materials ( colors, retalls de revista,
fotografies, ...) hauran d’elaborar un collage d’un model
futurista i defensar davant dels seus companys quines
millores aportaria a la societat en general.
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MÉS INFORMACIÓ
I RESERVES
Museu Moto Bassella
Carretera C-14 km. 134
25289 Bassella (Lleida)
GPS: 42.005896, 1.293774
Tel: 973 462 731
bassella@museumoto.com
www.museumoto.com
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