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EL MODERNISME 

 
OBJECTIUS DE L’ESTADA 
 

 
Objectius generals: 

 Motivar a l’anàlisi de tota la informació que es va recollint durant l’itinerari. 

 Adquirir noves habilitats i coneixements que promoguin el desenvolupament 
integral dels nens i nenes. 

 Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

 Respectar institucions diverses: museus, parcs, monuments... així com el 
patrimoni cultural, històrico-artístic i mediambiental. 

 

Objectius específics: 

 Situar el segle XIX en el temps i comprendre’l com un període de canvis 
científics i tecnològics, entre d’altres.  

 Entendre el moviment artístic del Modernisme com a fruit d’aquesta època. 

 Considerar el modernisme com un moviment no tan sols arquitectònic, sinó 
influenciador de totes les arts. 

 Conèixer les característiques pròpies del moviment i saber explicar-ne el seu 
origen, relacionat amb els nous materials de construcció o l'estima per 
l’artesania, l’amor a la natura, el catalanisme o el cosmopolitisme, entre 
d’altres. 

 Donar les claus per a saber interpretar una obra d’art, tant arquitectònica, 
com pictòrica o escultòrica. 

 Donar a conèixer diferents autors i obres del modernisme. 
 
METODOLOGIA 

 

 Observació directa del patrimoni. 

 Seguiment de les explicacions del monitor/a. 

 Realització del dossier didàctic (opcional) 

 Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades 
pel monitor/a. 

 1r dia 2n dia 3r dia 

Matí Els orígens La Sagrada Família 
Visita i Gimcana  
pel Park Güell 

 Dinar Dinar Dinar 

Tarda MNAC El Passeig de Gràcia 

Tornada a l’escola 
 Sopar Sopar 

Nit Joc de nit Joc de nit 
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CONTINGUTS 
 

Els orígens 
Us imagineu com era la Barcelona del s.XIX? Com era de gran la 
ciutat? Quins edificis hi havia? Com era l’aspecte de la gent que 
podríem veure pel carrer? Què feien per a divertir-se? Veniu a 
passejar amb nosaltres pels llocs emblemàtics dels inicis del 
modernisme per a descobrir tot això!  
 
MNAC 

A la muntanya de Montjuïc hi ha el Palau Nacional, un 
edifici immens i molt bonic que es va construir com a 
sala d’exposicions. Avui en dia és el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya i s’hi guarden grans obres 
medievals, renaixentistes.. i també modernistes! 
Voleu saber com és la pintura i escultura del s. XIX i 
XX? I també hi ha mostres de mobiliari!  
 

 
La Sagrada Família  
Segur que heu sentit parlar d’un arquitecte molt famós 
anomenat Gaudí. Doncs anirem a visitar l’edifici al qual va dedicar 
la seva vida i que tindrà les torres més altes de tota Barcelona. 
Ho heu endevinat! És la Sagrada Família. Aquest temple no és 
només un edifici, és un llibre obert que explica moltíssimes 
històries. Acompanyeu-nos i us ajudarem a llegir-lo! 
 

El Passeig de Gràcia 
Temps era temps hi havia un carrer de terra que 
pujava de Barcelona a la Vila de Gràcia. Quan la 
ciutat es va eixamplar, aquest carrer es va convertir 
en el més elegant de tots. S’hi van fer els edificis 
més preciosos i originals del moment. Voleu 
conèixer la història del barri de l’Eixample i 
descobrir la Mansana de la Discòrdia i la Pedrera? 

 
Visita i Gimcana pel Park Güell  
Per arribar al Park Güell hem de pujar a un dels 
turons de la ciutat. Allí dalt l’Antoni Gaudí i l’Eusebi 
Güell van pensar de fer una ciutat enmig de la 
natura, lluny de les xemeneies de Barcelona. Quins 
indrets amaga aquest lloc especial? Us 
ensenyarem el recorregut del Parc per a que 
després vosaltres acabeu de descobrir-ne els 
secrets amb una gimcana ben divertida!   
 


