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EL MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL
UN VIATGE AL SEGLE XIX

El Museu Romàntic Can Papiol, situat al centre històric de Vilanova i la Geltrú, és una
casa-museu que evoca la vida quotidiana d’una família benestant del segle XIX. Fou
la casa pairal d’un dels personatges més influents de la ciutat, Francesc de Papiol i
Padró (1750-1817), advocat i terratinent, persona de gran cultura i erudició i diputat
per Catalunya a les Corts de Cadis de 1812. La casa, que va ser construïda a finals
del segle XVIII sobre un antic hort familiar, va ser adquirida per la Diputació de
Barcelona l’any 1959 i inaugurada com a museu el 1961.

La visita a Can Papiol ens permet viatjar al segle XIX a través de les seves estances i
descobrir la vida quotidiana del moment. A la planta noble, la part més sumptuosa de
la casa i residència principal de la família Papiol, espais com les alcoves, la sala de ball
o la sala de música són una mostra del refinat gust vuitcentista, amb exemples de
mobiliari i objectes d'època. La zona de servei, per altra banda, compta amb espais
singulars com la cuina, el rebost, el forn de pa o el graner, que permeten conèixer la
vida dels treballadors i treballadores de la casa i identificar les diferències socials.

 

 

En aquest dossier trobareu diferents propostes escolars per visitar el Museu
Romàntic Can Papiol, adreçades a tots els nivells educatius. La informació de les
activitats inclou: 
Dades de la visita
Descripció de l’activitat
Objectius educatius
Metodologia i continguts
Propostes per a treballar a l’aula



HI HAVIA UNA VEGADA... CAN PAPIOL
Educació Infantil

La casa Papiol ens obre les seves portes i ens convida a descobrir com vivien abans. Amb
l'ajuda de complements d'època i petites activitats teatrals, el recorregut per les estances
més importants de la residència ens permetrà conèixer les tradicions del segle XIX i viure
tot un viatge en el temps. A través d'espais com el saló de ball, la sala de música, les
habitacions o la cuina, els alumnes podran aprendre com es vivia i es divertia una família
benestant de fa més de 200 anys. 

Conèixer el Museu Papiol i la seva història. 
Descobrir com es vivia al segle XIX.
Aprendre a descriure i identificar objectes i espais del passat.
Estimular les habilitats d’observació.
Potenciar el treball en equip a través del joc i la comunicació entre els alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

50 minuts

40 euros/grup



L’activitat planteja la visita al museu com un conte a partir de les aficions dels nebots d’en
Francesc de Papiol, que permetran anar descobrint les estances i les seves històries. Des
del carruatge d’entrada, el grup es traslladarà a la sala de ball –on es practicaran alguns
balls d’època- i a la sala de música, on coneixeran l'oci amb un joc d’endevinalles i
s’endinsaran en la importància de la música en directe com a forma d'entreteniment. En
altres estances pròximes es parlarà sobre la lectura i l’escriptura com activitats d'una
època on encara no existien l’electricitat o els sistemes de calefacció. Un cop identificades
les estances més privilegiades, els alumnes es dirigiran a la cuina, des d'on realitzaran un
joc en equip que posarà en relleu alguns dels conceptes esmentats al llarg de la visita.

METODOLOGIA I CONTINGUTS

DIVERTIR-SE ABANS I ARA
Una proposta per endinsar els més petits en la vida d'abans i ara és proposar-los, abans de
la visita, que expliquin a què els hi agrada jugar a casa, o quines aficions tenen. Després de
la visita, tornar a recuperar aquesta activitat i pensar si seria possible fer-la en l’època dels
Papiol, i per què.

PINTEM CAN PAPIOL
Per mitjà dels dibuixos de tres escenaris de la casa –sala de ball, habitació Suchet i cuina- i
personatges d’època, podeu crear historietes o petits teatres ambientats en Can Papiol,
tot recordant allò après durant la visita.

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



JUGUEM? LES FORMES DE DIVERSIÓ AL PASSAT
Educació Primària

En aquesta visita a Can Papiol es proposa un recorregut per les estances d'oci de la casa,
que ens permetrà conèixer com s'entretenien i com passaven el temps lliure els membres
de les classes benestants i de les classes populars. Els alumnes podran descobrir a les sales
del museu els passatemps d’una època on els jocs no comptaven amb electricitat ni noves
tecnologies, fent un viatge en el temps que els ajudarà a reflexionar i comparar amb els
nostres dies. Al final del recorregut, els grups podran practicar alguns dels jocs infantils de
la societat del segle XIX.

Conèixer el Museu Papiol i la seva història.
Aprendre sobre la diversió al segle XIX: els jocs de taula, els balls, les tertúlies o l’esport.
Descobrir les diferències socials a través dels jocs i les formes de diversió.
Experimentar amb el llenguatge corporal a través del joc i el ball.
Potenciar l’observació de l’entorn i la reflexió del pas del temps.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

1 hora 30 minuts 

40 euros/grup



La visita s’inicia amb una introducció a la família Papiol i el context del segle XIX, atenent a
la importància d'haver conservat una casa d'aquestes característiques per conèixer el
passat. Seguidament, el grup es trasllada a diferents estances seleccionades, com l’alcova
Imperi, exemple d'espai privat on coneixeran les activitats dels membres benestants. En
altres zones d’oci de la casa com la sala de música, la sala de ball i la sala de jocs,
aprendran els jocs i entreteniment principals de l’època, com els balls o el llenguatge dels
ventalls. A les estances del servei –cuina noble, dormitori de les minyones i cuina dels
jornalers- s'identificaran les diferències socials existents també en l’àmbit de la diversió.
L'activitat finalitza al jardí, on es parla sobre el transport i l'esport al segle XIX, i on es
dedicarà l'última part a practicar jocs de l’època: la baldufa, les bitlles, la xarranca i el
mocador.

METODOLOGIA I CONTINGUTS

I TU, A QUÈ JUGAVES?
Abans de realitzar la visita a Can Papiol, els alumnes poden preguntar a casa (pares, avis,
tiets...) a què jugaven ells quan eren petits i com eren aquests jocs. Per mitjà d’una
explicació oral o petita redacció a classe, es poden compartir aquestes històries passades
tan pròximes, i veure com tot ha anat canviant. Amb la visita al museu, es farà un pas
enrere més per veure tot el món de joc i l’oci abans de la tecnologia.

LA MEVA JOGUINA D’ABANS
Us proposem realitzar a classe un taller perquè els alumnes fabriquin la seva pròpia
joguina amb materials reutilitzats de casa o de classe, i valorar així la disponibilitat per
comprar que tenim ara, a la vegada que treballar la creativitat i la imaginació davant la falta
de mitjans, com podia passar amb els infants del segle XIX.

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



LES ANOMALIES DEL MUSEU PAPIOL
Educació Primària (cicle inicial i cicle mitjà)

Can Papiol és una residència construïda entre finals del segle XVIII i inicis del segle XIX
que conserva mobiliari, decoració i objectes originals de l’època. Avui, però, alguns
objectes del present han fet un salt enrere en el temps i s’han escampat per diferents
habitacions de la casa. A través d’un joc de descoberta haurem de buscar aquestes
anomalies històriques i identificar quines són del temps de Francesc de Papiol i quines no,
descobrint així els canvis i transformacions que s’han succeït en els darrers 200 anys.

Conèixer com vivia una família benestant i el seu servei al segle XIX.
Descobrir els canvis soferts en els dos darrers segles en diferents àmbits de la vida i la
societat: la conservació dels aliments, l'escriptura, la il·luminació, el transport, les feines del
camp, els jocs, els rols de gènere, etc.
Aprendre a observar, identificar i descriure objectes de diferents èpoques.
Adquirir noves paraules i conceptes vinculats a la història del segle XIX.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

1 hora 

40 euros/grup



A l'inici de la visita es presentarà la situació als alumnes –algunes peces del present s’han
escampat per la casa- i, amb unes explicacions dirigides a les versions històriques
d’aquestes anomalies, seran els alumnes els que les hauran de localitzar i provar
d’endevinar quina peça d’aquella mateixa estança es correspon amb l’anomalia
contemporània. A través de l'observació dels espais, l’anàlisi i la reflexió sobre cadascun
dels objectes que trobin, es crearà un diàleg entre els alumnes i l’educador per tal
d’aprendre i entendre per què hi ha alguns objectes actuals que no es podien utilitzar fa
anys. Els alumnes adquiriran conceptes concrets de les activitats que es realitzaven a la
casa i a partir d’aquests objectes i la seva descripció coneixeran les formes d’escriptura i
il·luminació, l'oci, els usos de determinat mobiliari, les diferències en la decoració, la
conservació dels aliments, la higiene de l’època o la diferent situació en què vivien dones i
homes alesores.

METODOLOGIA I CONTINGUTS

ANOMALIES A CLASSE
Amb l'ajuda d’una imatge d’una classe al segle XIX, els alumnes hauran de buscar per la
seva classe els objectes que són iguals o similars a aquells del passat, així com localitzar els
que era del tot impossible que estiguessin a les aules al XIX perquè encara no s’havien
inventat. També es pot aplicar el mateix joc de pistes amb imatges de cases actuals, i
relacionar els objectes amb alguns dels vistos al museu.

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



L’ENIGMA DE CAN PAPIOL
Educació Primària (cicle mitjà i cicle superior)

En plena Guerra del Francès i amb les tropes de Napoleó travessant Catalunya, el Tresor
de Montserrat corre el perill de ser saquejat. Amb l’objectiu de protegir-lo, els monjos de
l’abadia volen traslladar aquest tresor cap a Mallorca, però abans d’embarcar-lo el deixaran
uns dies amagat a la casa que Francesc de Papiol té a Vilanova i la Geltrú. Ara, però,
sembla que els francesos ho han descobert i volen emportar-se’l! Seguint les pistes que el
senyor Papiol ha deixat, haurem d’intentar descobrir i salvar aquest tresor abans que els
soldats de Napoleó ho facin.

Conèixer com era la vida a Can Papiol durant el segle XIX d’una manera lúdica i divertida.
Ampliar els coneixements dels alumnes sobre la història de Vilanova i la Geltrú al segle
XIX i apropar-los al seu context històric.
Fomentar la participació i el treball en equip.
Potenciar i estimular l’observació i anàlisi a través de la resolució de jocs i enigmes.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

1 hora 30 minuts

40 euros/grup



La visita consisteix en un joc de pistes per Can Papiol, a partir del qual els alumnes
visitaran diferents sales del museu com el graner, la sala de ball, la galeria, el forn de pa, la
cuina dels jornalers o el celler. Cadascun dels enigmes vindrà precedit d'una nota escrita
per Francesc de Papiol, per mitjà de la qual s'introduiran temes vinculats a la casa i la seva
història, com els balls, la religiositat o les feines del servei, dins del context històric de la
Guerra del Francès a Vilanova i la Geltrú. La resolució de l’enigma s’ha d’aconseguir abans
de la finalització del temps marcat, 90 minuts, i evitar així que l'enemic guanyi la partida i
es quedi amb el tresor. En acabar, tots els alumnes rebran el seu petit "tresor". 

METODOLOGIA I CONTINGUTS

EXPLOREM LA VILANOVA ANTIGA
Can Papiol es troba al carrer Major, centre de la Vilanova dels segles XVIII i principis del
XIX. Als carrers d'aquesta zona de la ciutat hi ha moltes plaques i inscripcions que
commemoren fets històrics o destaquen personatges il·lustres. Les busquem? Quantes en
podem trobar? Què hi diu en elles?

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



reescriure la història: les dones a Can Papiol
Educació Secundària i Batxillerat

Com han canviat els rols socials i de gènere des del segle XIX? En aquesta visita, obrim la
casa a la recerca del llegat de les dones a Can Papiol per donar-les-hi veu i protagonisme, i
reflexionar sobre la seva presència en la història. A partir dels espais que habitaven i dels
objectes que posseïen ens endinsarem en la seva educació, el seu entreteniment i oci, les
seves tasques i responsabilitats a la llar, la moda i la indumentària que marcaven la seva
imatge en societat i l'herència d'aquell temps que ha arribat fins als nostres dies.

Conèixer com era la vida al segle XIX a través de les estances de Can Papiol.
Aprofundir en diferents aspectes sobre els rols socials i de gènere al segle XIX.
Comparar aspectes de la vida quotidiana al segle XIX amb l'actualitat.
Reflexionar sobre el paper de les dones i la seva presència al llarg de la història.
Comprendre els canvis succeïts en dos-cents anys i reflexionar sobre la seva herència.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

1 hora 

40 euros/grup



L'activitat es proposa en format de visita-diàleg per diferents estances de la casa que
mostren el dia a dia de les dones i els homes de l'època i permeten veure i reflexionar
sobre els canvis succeïts des d'aleshores i fins avui. Des de l'entrada de la casa es poden
identificar ja espais i objectes vinculats sistemàticament a uns o altres, i serà a partir d'ells
que s'anirà construint el recorregut, que inclou les diferents estances de la planta noble i
alguns espais del servei. Gràcies a aquesta divisió d'espais socials es podrà veure el legat
de les dones de classe benestant i treballadores, però també el global de les persones que
atenien al servei de les cases i les seves condicions. La conversa anirà acompanyada de
reflexions al llarg de tota la visita, que permetran identificar alguns rols que poden semblar
llunyans en el temps, però també d'altres que encara romanen en el nostre entorn.

METODOLOGIA I CONTINGUTS

ART, GÈNERE I SOCIETAT
Les arts són un element fonamental per a veure els canvis en temes socials i de gènere. Us
proposem escollir algun tipus de representació artística que parli del segle XIX (pintura,
literatura, cinema...) i analitzar el seu context històric i com en ella s’hi representen
aspectes de gènere i societat. Després, establir una comparativa amb l’actualitat i
descriure en quins aspectes ha hagut canvis importants, i en quins altres encara es manté
aquella concepció.

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



LA VIDA QUOTIDIANA AL SEGLE XIX
Educació Primària | Educació Secundària | Batxillerat

Les estances de Can Papiol són tot un viatge en el temps: habitacions, mobiliari i decoració
originals de l’època que ens traslladen a la vida quotidiana d’una família benestant del
1800. Amb aquesta visita comentada els alumnes descobriran de primera mà com era la
vida al segle XIX, tant la dels senyors de la casa com la del seu entorn –l’Església, la
noblesa, el servei i la pagesia.
Activitat adaptada als diferents cicles educatius.

Conèixer diferents aspectes de la vida quotidiana al segle XIX: les classes socials, la
il·luminació, el transport, la higiene, etc.
Descobrir la figura de Francesc de Papiol i la seva rellevància històrica.
Observar i analitzar els canvis succeïts al llarg de la història en diferents vessants:
tecnologia, fonts d’energia, entreteniment, aficions, mobiliari o drets socials.
Conèixer, identificar i valorar el patrimoni i la història local.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

1 hora 

40 euros/grup



Aquesta visita introdueix l’alumnat en la vida d’una família benestant del segle XIX. El
recorregut inclou totes les estances de la casa, per a descobrir en cadascuna d’elles
diferents aspectes de la vida al 1800 a través de l’observació i el diàleg, i establint
comparatives amb l’actualitat. La visita a la planta noble permetrà conèixer la vida opulent
dels senyors de la casa, amb les corresponents diferències entre les dones i els homes, i a
la zona del servei es podran veure en major detall les diferències socials del moment. Les
explicacions s'orienten totes a cada nivell educatiu, establint un diàleg amb aspectes que
els alumnes ja coneguin, així com amb elements de la cultura popular. 

METODOLOGIA I CONTINGUTS

AMB QUÈ EM QUEDARIA? (Educació Primària)
Reflexionem sobre tot el que fem des de que ens aixequem al matí fins que anem al llit:
quins objectes de casa nostra podríem trobar en una casa com Can Papiol? Quins jocs o
aficions nostres podrien tenir els nens i nenes de Can Papiol? Si eliminéssim de casa tots
els objectes fabricats amb plàstic o les noves tecnologies, què ens quedaria? I si no
poguéssim fer servir endolls, quants objectes no podríem utilitzar?

EL (NOU) QÜESTIONARI ZAMORA (Educació Secundària i Batxillerat)
L’any 1790 Francesc de Papiol va ser una de les persones escollides per a respondre
l’anomenat “Qüestionari Zamora”, amb el qual es volia conèixer l’estat de diferents
localitats. Us proposem agafar algunes de les preguntes que Francesc de Papiol va
respondre i actualitzar les respostes amb la descripció actual, per poder reflexionar sobre
els canvis succeïts a la ciutat en més de dos segles.

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



L’itinerari comença al Castell de la Geltrú, on s’explica la història de la fundació de la ciutat.
Seguidament, travessant el carrer de la Unió i el Palmerar, es visiten els indrets més
destacats de la Vilanova Antiga, com el Pont del Nin, el carrer Major, el campanar o la
plaça Pau Casals, on es trobava l’antic ajuntament. L’activitat es complementa amb la visita
al Museu Romàntic Can Papiol, on els alumnes descobriran com era la vida quotidiana al
segle XIX, tant dels senyors de la casa com de les persones del seu entorn i el servei. 
Activitat realitzada amb ARC Gestió Cultural.

Conèixer els fets que van portar a la fundació de Vilanova i la seva unió amb la Geltrú.
Descobrir com era la ciutat segles enrere, quins eren els seus indrets més importants i què
ens queda d'aquesta Vilanova Antiga.
Visitar la casa d’una de les famílies més importants de la història local, els Papiol, i conèixer
diferents aspectes de la vida quotidiana del 1800.
Conèixer, identificar i valorar el patrimoni i la història local.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

OBJECTIUS EDUCATIUS

LA VILANOVA ANTIGA: ITINERARI I VISITA
A CAN PAPIOL
Educació Primària (cicle superior) | Educació Secundària | Batxillerat

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Itinerari + visita comentada

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

2 hores

60 euros/grup



La primera part de l'activitat durà els alumnes per diferents racons històrics de la ciutat,
que per mitjà de llegendes, anècdotes i detalls d'edificis, monuments i carrers permetrà
crear un relat al voltant de la Vilanova i la Geltrú d'època medieval i moderna. Es veuran i
explicaran espais icònics com el castell, i d'altres menys coneguts com símbols en
portalades, o espais desapareguts dels quals sols ha quedat testimoni documental. La
segona part de l'activitat consisteix en la visita al Museu Romàntic Can Papiol, que a través
de les seves estances permetrà conèixer la vida quotidiana de les famílies benestants i el
seu servei als segles XVIII i XIX, com a símbol d'aquesta Vilanova Antiga. 

METODOLOGIA I CONTINGUTS

RE-FOTOGRAFIA
Us proposem un joc de recerca fotogràfica: primer, busqueu una fotografia antiga de la
ciutat, on aparegui algun element identificable com un edifici, un monument o un carrer
característic; un cop la tingueu, aneu al lloc actual on va ser presa aquella fotografia i
superposeu la imatge antiga a l’escenari actual, per veure com ha canviat l‘espai. L’activitat
pot continuar amb una recerca d’informació sobre aquell espai.

PROPOSTES PER A TREBALLAR A L'AULA



ACTIVITATS A LA CARTA
Educació Infantil | Educació Primària
Educació Secundària | Batxillerat

El Museu Romàntic Can Papiol narra a través de les seves estances la vida quotidiana al
segle XIX, en un recorregut que inclou els espais de la planta noble, on residia la família
Papiol, alhora que també permet visitar les zones del servei i de la pagesia.
Oferim als docents la possibilitat de dissenyar activitats educatives a la carta que
complementin el temari que es treballa a classe. Contacteu amb el Servei Pedagògic,
expliqueu-nos què us interessa i el nostre equip us farà una proposta adaptada a les
vostres necessitats.
Exemples: visita dinamitzada i adaptada per als més petits, que visiten una casa-museu per
primera vegada, amb jocs de pistes, o visita centrada en elements concrets, com les arts
decoratives, l’alimentació o les fonts d’energia.

Tipus d’activitat

Dates

Durada

Preu 

Visita dinamitzada / comentada / taller

Durant tot el curs escolar, de dimarts a dijous de 10 a 14 h

A concretar

40 euros/grup (visita) / 50 euros/grup (visita amb taller)



Amb el suport de: 

Direcció
Carrer Major, 32
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Pàgina web
www.museucanpapiol.cat

Informació i reserves
Per a reservar les diferents activitats i sol·licitar els documents de treball a l’aula, cal posar-se en
contacte amb el Servei Pedagògic de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer a través
del correu electrònic spedagogic@victorbalaguer.cat.

Normes per a les visites amb grups escolars:
El màxim serà sempre de 25 alumnes per grup.
El professor/a ha d’estar amb el grup durant tota l’estona que duri l’activitat.  
Les activitats s’han de concertar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
Totes les activitats contemplen la seva adaptació a grups amb necessitats especials.

La planta baixa i la planta noble són accessibles a persones amb mobilitat reduïda.


