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Presentació: 

El Consell de les Persones Sàvies és una activitat d’història oral i viscuda realitzada per un 
grup de persones voluntàries del Museu d’Història de Catalunya, que es va iniciar en el 
curs 1999-2000.  

Les persones que en formen part són nascudes entre 1945 i 1955. És una activitat 
d’intercanvi entre l’experiència d’un grup de gent gran, col·laboradors del museu, i els 
dubtes i els interrogants que els estudiants vulguin plantejar sobre el període comprès 
entre el franquisme i els darrers anys del segle XX. Amb la voluntat de facilitar el diàleg 
entre dues generacions, contrastant experiències i punts de vista, a la vegada que fan una 
mirada diferent a la història més recent a través de les vivències que expliquen els 
membres del consell.  

Quins continguts estructuren l’activitat? 

Les temàtiques del Consell de les Persones Sàvies comprenen el temps històric del passat 
segle XX, des de la dècada dels anys cinquanta fins a finals del segle XX. Són el període 
històric de la dictadura franquista, el restabliment de la democràcia i l’evolució de la 
societat els darrers anys del segle XX. Les temàtiques que tractarem seran: les famílies, 
les condicions de treball, les condicions de vida, les tradicions culturals i les lluites o 
reivindicacions socials, culturals i polítiques que han viscut. 

Com és la dinàmica de l’activitat? 

Abans de dur a terme l’activitat, cal fer un treball previ al centre per preparar la visita, 
vinculant els temes de la sessió amb el que coneixen els alumnes. S’enviarà el llistat de 
temes al centre docent i aquest haurà d’escollir els temes que siguin del seu interès en 
funció dels projectes que estiguin treballant. Una vegada plantejats els temes per part del 
centre educatiu, es transmetran al consell i es decidirà qui assisteix a la sessió en funció 
de la temàtica i la disponibilitat.  

El dia de la visita al Museu es fa la sessió amb 4 o 5 persones del Consell de les Persones 
Sàvies. Aquest dia, el grup-classe, ha de venir ja dividit en quatre/cinc petits grups, i les 
persones del Consell de les Persones Sàvies es reparteixen pels grups. Cada membre del  
Consell de les Persones Sàvies farà una presentació personal, i, a continuació es respondrà 
a les preguntes de cada grup durant uns 20 minuts, i després fan un canvi de grup. Per 
facilitar l’inici de la sessió, l’alumnat s’haurà preparat unes preguntes, però al tractar-se 
d’una conversa, poden sorgir nous temes. Al final de la sessió,  es deixarà un temps per 
fer una posada en comú de totes les temàtiques plantejades amb l'objectiu de fomentar el 
coneixement entre ells i establir lligams de comunicació. 

 

Informació pràctica del Consell de les Persones Sàvies:  
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1er/ Nivells educatius: CS de Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà o 
Superior, Centres de Normalització Lingüística.... 

2n/ La durada del Consell: d’1h i 30 minuts a 2 hores. 

3er/ Lloc on es fan els Consells:  

 Aules del Museu d’Història de Catalunya 

 En el centre docent 

4rt/ Periodicitat del Consell de les Persones Sàvies:  

La periodicitat del Consell de les Persones Sàvies, va en funció de les demandes dels centres 

docents, a tall d’exemple, l’experiència de funcionament d’aquests vint anys podem afirmar: 

 Primer Trimestre del curs escolar: Octubre, Novembre, Desembre, hi solen haver-hi un o 

dos Consells. 

 Segon Trimestre del curs escolar: Gener, Febrer i Març. Habitualment comencem el mes 

de Febrer amb 2 o 3 Consells. El mes de Març amb 4 o 5 Consells.   

 Tercer Trimestre del curs escolar: ABRIL amb 8 Consells, el mes de MAIG amb 9 Consells. 

El mes de Juny n’hi pot haver un o dos Consells. 

Compromís amb l’MHC del Consell de les Persones Sàvies: 

El compromís que es demana des de l’MHC de les persones voluntàries que es vulguin integrar 
en el Consell de les Persones Sàvies, és el següent: 

- Assistència a les reunions que calgui per preparar les sessions.  

- Assistència a fer els Consells que s’han compromès a assistir. 

- Tenir una comunicació fluïda amb el coordinador de l’activitat. 

- No es demana l’assistència a tots els Consells, sinó que es faran rotatius en funció  de les 

persones que hi hagi en el grup. Vosaltres podeu escollir el dia i l’hora que voleu venir a fer un 

Consell de les Persones Sàvies. 

- Es tracta d’una col·laboració voluntària sense contraprestacions. El museu es farà càrreg de les 

despeses de transport en cas d’anar a un centre fora de Barcelona. 

 

 

 


