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L’última gran transformació urbana de  Barcelona: de la Mina al 
Fòrum 
 

 

 

 

Zona del Besòs  

Objectius 

• Conèixer i entendre transformació urbanística d’una zona de Barcelona: La Mina i el 
Fòrum. 

• Fer un recorregut per la zona analitzant el tipus d’espai, la seva funció, tipologia de les 
edificacions, usos que se’n fa, mancances de l’espai, potencialitats, tipus de població, etc. 

• Fomentar la reflexió i la visió crítica pròpies del ciutadà actiu. 

Descripció de la proposta 

Itinerari per la perifèria urbana de Barcelona: de les barraques del Camp de la Bota als blocs de 
La Mina, de l’Ager Provincialis a Diagonal Mar i el Fòrum. La transformació urbana als barris de 
Diagonal Mar, Front Marítim del Poblenou, Fòrum, la Mina, el Besòs i el Maresme. Superposició i 
juxtaposició de paisatges antagònics i complementaris. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

L’objectiu de l’itinerari, és conèixer el barri i despertar l’interès per les coses que envolten els 
alumnes. El professor explica provocant tantes preguntes com sigui possible per part dels 
alumnes. La pregunta de l’alumne ha de ser una eina clau. La matèria que s’explica ha de ser 
flexible i adaptar-se a aquestes preguntes. 
L’alumne ha d’entendre que la ciutat està construïda sobre un entorn natural previ, del qual n’està 
profundament relacionada. Els paisatges urbans se succeeixen en la història, se sobreposen i es 
juxtaposen. Podem trobar espais antagònics o complementaris. Cal diferenciar també l’acció 
pública de l’acció privada i assumir que la ciutat és quelcom que es transforma i que del nostre 
comportament en depèn la seva evolució.  
 
 
Temporització 
 
Es compte amb tot un matí per fer l’itinerari. 
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Continguts, competències i procediments o tècniques  que es treballen de forma  
destacada  

Continguts: La ciutat: morfologia i evolució urbanística. Els canvis i les continuïtats en l’entorn. 
Competències: Competència d'aprendre a aprendre, competència en el coneixement i la interacció 
amb el món físic i competència social i ciutadana. 
Procediments: Observació directe i treball de camp, interpretació de plànols. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 3r d’ESO.   

Documents adjunts 

Pel professorat 
Itinerari_Mina_Fòrum 
 
Per l’alumnat 
MAT_ALUM_Mina_Fòrum 
Mapa_Besòs 
 

Autoria 

Autora: Jordi Royo i Climent 
 
Aquesta proposta didàctica ha estat elaborada en el marc del curs “Itinerar Barcelona” organitzat 
pel CESIRE CERES i el MUHBA  
 
 
 
 


