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La planta entresol de la Pedrera acull 6 aules didàctiques, equipades 
amb recursos audiovisuals avançats, que ofereixen un ampli ventall 
de tallers adreçats al públic escolar. Es tracta d’activitats formatives 
en què les noves tecnologies tenen un paper protagonista.

Aquestes aules acullen una programació renovada que us presentem 
més endavant. Es tracta d’activitats caracteritzades per l’enfocament 
actiu i vivencial de la didàctica i per l’aplicació dels recursos tecno-
lògics i museogràfics d’última generació al servei de l’aprenentatge. 
Les aules disposen d’aplicacions tecnològiques multimèdia i interacti-
ves, com ara multiprojeccions, hologrames o sistemes interactius, amb 
l’objectiu d’aprofitar al màxim les possibilitats didàctiques d’aquestes 
tecnologies, per aconseguir un efecte immersiu i vivencial en tots els 
participants. Les tecnologies emprades en l’equipament de les aules 
permeten viure experiències singulars, traslladar els alumnes a èpoques 
i temes suggerents, o viure aventures a l’entorn del patrimoni.



PROGRAMA PER A ESCOLES

Visita guiada a l’edifici 
—
Un recorregut pels espais més representatius d’aquest edifici, obra del genial 
arquitecte Antoni Gaudí, construït a principis de s. XX i declarat Patrimoni de la 
Humanitat el 1986, que va incorporar grans innovacions per l’època i que avui 
segueix meravellant a visitants d’arreu.
El recorregut inclou la visita a les façanes, patis interiors, pis modernista, golfes 
i terrat. L’explicació s’adaptarà al nivell educatiu de cada grup en cada cas.

Durada: 1,30 h. 

  Tots els nivells educatius.
  També s’ofereix en anglès.

Activitats
—
Es poden realitzar activitats entorn de quatre eixos: 

 
Totes aquestes activitats es realitzen en una aula del pis entresol, amb l’acompanyament d’un 
dels monitors dels Serveis Educatius, que conduirà l’activitat.

Ens adaptem a les necessitats de cada grup (durada, nivells, àrees d’interès…)

L’edifici Gaudí     El Modernisme     L’arquitectura Espectacle



L’edifici
— 
HI HAVIA UNA VEGADA... LA PEDRERA
ACTIVITAT SOBRE L’EDIFICI I EL SEU CONTEXT HISTÒRIC. 
A través d’una narració, coneixerem la historia de La Pedrera. 
Quan es va construir? Com es va construir? Per què i per a qui? A 
més a més, descobrirem la inspiració natural de Gaudí tot endins-
ant-nos en la imaginació d’un personatge màgic que sovint passe-
ja per La Pedrera. Finalitzarem l’activitat experimentant una de les 
tècniques decoratives que l’arquitecte va aplicar a l’edifici.
Activitat recomanada per aprofundir en la visita guiada a l’edifi-
ci i treballar els aspectes més destacats d’una manera amena. 
S’inicia amb un conte que permet acostar-se a la història de 
l’edifici i els seus protagonistes. A continuació, escoltant el testi-
moni d’un d’aquests personatges, es treballarà la relació de 
l’edifici amb la natura. Per acabar, es realitzarà un petit treball 
de creació plàstica (un trencadís o un treball inspirat en ferro for-
jat) relacionat amb l’edifici i adaptat al nivell educatiu del grup.

  Educació infantil, Cicle Inicial i Mitja d’Educació Primària.
  També s’ofereix en anglès.

L’HABITACIÓ SECRETA DE LA PEDRERA
ACTIVITAT SOBRE L’EDIFICI I EL SEU CONTEXT HISTÒRIC. 
En un racó de l’entresòl de La Pedrera, hi ha una habitació que 
ben pocs coneixen i que amaga un secret. El secret de viatjar en 
el temps. A través d’aquest taller hi entrarem i viatjarem en el 
temps, tot coneixent la història de La Pedrera de la mà dels seus 
protagonistes, que ens reptaran a superar un seguit de proves.
L’activitat es planteja a partir d’uns personatges que expliquen 
les seves vivències dins l’immoble i que parlaran dels aspectes 
socials i històrics, decoratius i arquitectònics de l’edifici. Els 
alumnes hauran de passar diverses proves al voltant de cada te-
màtica. Es finalitzarà amb una activitat pràctica amb maquetes 
d’arcs catenaris. 

  Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària i 1r cicle d’ESO.

INDIANA STONES: EXPLOREM!
ACTIVITAT SOBRE L’EDIFICI I LA NATURA COM A FONT D’INSPIRACIÓ 
Tot esdevenint exploradors de La Pedrera, ens endinsarem en la 
concepció arquitectònica gaudiniana i posarem èmfasi en allò 
que més el va inspirar: la natura. Com a bons exploradors hau-
rem de resoldre amb èxit l’enigma de la natura i dur a terme una 
sèrie de missions plantejades en alguns dels racons més emble-
màtics de l’edifici. 

  Educació Infantil, Cicle inicial i mitjà d’Educació Primària.  
  També s’ofereix en anglès.



Gaudí 
— 
OPERACIÓ GAUDÍ
INVESTIGACIÓ SOBRE ANTONI GAUDÍ. 
Passats més de 60 anys des que es va incendiar l’obrador de 
Gaudí durant la Guerra Civil, ens han convocat per dur a terme 
una investigació exhaustiva d’aquest espai. Darrerament, es diu 
que el genial arquitecte va deixar pistes que condueixen a pen-
sar que dins l’obrador hi ha quelcom amagat i que encara ningú 
no ha descobert. Podrem aconseguir-ho nosaltres?
Els alumnes rebran una breu explicació de la figura de Gaudí i a 
continuació se’ls proposarà investigar en una recreació virtual 
del que hauria pogut ser l’obrador que Gaudí tenia en els darrers 
temps de la seva vida a la Sagrada Família. A partir d’unes pau-
tes i de diversos materials, hauran d’anar descobrint diversos 
elements a través dels quals es podrà reflexionar sobre les diver-
ses facetes de l’artista, tant a nivell creatiu com social.

  Cicle Superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

El Modernisme  
—
L’ESCALA DE CARGOL
EL GRAN CONCURS DEL MODERNISME. 
Benvinguts a L’escala de cargol! El concurs en què es posaran a 
prova els vostres coneixements sobre el Modernisme. Per equips, 
haureu de demostrar la vostra perícia, rapidesa i enginy en diver-
ses proves sobre el context social, obres més representatives, ca-
racterístiques, arquitectes... d’aquest emblemàtic moviment ar-
quitectònic.
Activitat que introdueix continguts sobre el moviment arquitectò-
nic modernista i en la qual els alumnes treballaran per equips 
diferents aspectes d’aquest estil, així com els principals arquitec-
tes catalans adscrits a aquest moviment.

  Cicle Superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

MODERNISME 3.0
RUTA 3.0 PEL MODERNISME DE BARCELONA. 
Una sessió sobre la cultura modernista es veu interrompuda quan 
arriba un missatge d’un individu obsessionat pel Modernisme 
que ha piratejat el nostre ordinador. Està deixant sense subminis-
trament elèctric la ciutat i ens llança el repte d’evitar-ho tot reso-
lent enigmes sobre espais i personatges representatius d’aquest 
moviment cultural: els Quatre Gats, Prat de la Riba, Joan Mara-
gall, el Palau de la Música... Per aconseguir-ho, haurem d’utilit-
zar diverses aplicacions d’Internet.
Amb aquesta activitat es presentaran diversos fets, espais i per-
sonatges emmarcats en l’època en que es va desenvolupar el 
Modernisme i permetran comprendre als alumnes la influència 
que va tenir en molts més camps a més de l’artístic. A partir dels 
diversos escenaris, es treballaran aspectes socials, polítics, cul-
turals i artístics de principis del segle XX.

  ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.



PODER, REVOLUCIÓ I BOHÈMIA
JOCS SOBRE LA SOCIETAT DEL 1900. 
Amb aquesta activitat, coneixerem diversos personatges que ens 
faran entendre com era la societat a finals del segle XIX i principis 
del segle XX. Jugarem en diversos episodis històrics a fi de desco-
brir com coexistien burgesos, obrers, menestrals i artistes i com-
prendrem com eren les relacions que s’establien entre les diferents 
classes socials.
Aquesta activitat permetrà als alumnes comprendre el funciona-
ment de la societat d’aquesta època a més d’alguns fets relle-
vants i la seva influència en cada classe social. L’enderrocament 
de les muralles de Barcelona i construcció de l’Eixample, l’Expo-
sició Universal de 1888, la bomba del Liceu el 1893 i els fets de 
la Setmana Tràgica de 1909.

  Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius.

Arquitectura
—  
LA PEDRERA, ESCOLA D’ARQUITECTES
TALLER CREATIU D’ARQUITECTURA. 
Arquitectes per un dia! Aquest és el repte que proposa aquesta 
activitat. Gaudí projectava les seves obres d’una manera molt 
intuïtiva i imaginativa però a la vegada racional i organitzada. 
Seguint els passos del geni, crearem elements arquitectònics en 
què les formes reglades tindran un paper important.

  ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. 

  També s’ofereix en anglès.

Espectacle 
— 
UN CAU DE MIL SECRETS
MUSICAL EDUCATIU SOBRE LA PEDRERA. 
Espectacle creat per ser representat a l’Auditori de La Pedrera 
que ofereix una visió general de la Casa Milà i de la Barcelona 
de principis del segle XX, alhora que incideix en aspectes educa-
tius transversals. El protagonista, un manobre que treballava en 
la construcció de l’edifici, viatja 100 anys en el temps i es fa amic 
d’uns joves turistes i estudiants. Ell serà el fil conductor de la his-
tòria que es desenvolupa entre diàlegs i cançons de Joan Vives, 
interpretades per El Musical més Petit.

  Nivells educatius: Educació Primària i 1r cicle d’ESO. 
  Consulteu dates programades al web www.lapedrera.com 



L’edifici

Visita guiada a l’edifici
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L’habitació secreta de La Pedrera
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La Pedrera
Provença, 261-265, entresòl
08008 – Barcelona
Tel. 902 202 138
escoles@lapedrera.cat

Quadre resum
—
CONJUNT ACTIVITATS 
PER NIVELLS EDUCATIUS

Més informació i reserves
—

El nostre compromís amb la societat
A la Fundació Catalunya La Pedrera, que gestiona La Pedrera-Casa Milà, ajudem les persones 
a construir un futur millor i més just. Per això, oferim oportunitats als que més ho necessiten, 
fomentem el talent, la creació i l’educació, i conservem el patrimoni natural i cultural.


