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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 suggestius, o viure aventures a l’entorn del patrimoni.



PROGRAMA PER A ESCOLES

VISITES GUIADES
—

VISITA GUIADA A L’EDIFICI 
Veniu a fer un recorregut pels espais més representatius d’una de les obres més 
singulars de l’arquitecte Antoni Gaudí. Aquest edifici polèmic i trencador de la 
Barcelona de principis del segle XX va incorporar grans innovacions per a aquella 
època. Declarat Patrimoni de la Humanitat el 1984, l’edifici continua meravellant 
avui en dia visitants d’arreu el món.

Durada: 1,30 h. 

  Tots els nivells educatius. 
  També s’ofereix en castellà, anglès, francès i alemany.

PEDRERA PRO 
Tots els camins del millor Modernisme català porten a l’Eixample, el cor de la ciutat 
de Barcelona, on s’ubica La Pedrera, l’última obra civil d’Antoni Gaudí i segura-
ment una de les més singulars. Us proposem un recorregut especial pels seus es-
pais més emblemàtics, on farem un repàs dels continguts explicats a l’aula. Us 
presentarem el context històric de principis del segle XX de manera molt amena, a 
través d’audiovisuals que ens ajudaran a establir la seva relació amb l’art i la so-
cietat. Visita especialment pensada per a alumnes que estiguin preparant les PAU.

Durada: 2 h.  

  Batxillerat. 
  També s’ofereix en castellà, anglès i francès.

La Pedrera Gaudí     El Modernisme     L’arquitectura 

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…)

NOVETAT



La Pedrera
— 

HI HAVIA UNA VEGADA EL TRENCADÍS
TALLER PLÀSTIC DE LA TÈCNICA DEL TRENCADÍS 
Una activitat plàstica i creativa on experimentarem amb una de les 
tècniques decoratives que Gaudí va aplicar a l’edifici: el trencadís. 
A més a més, coneixerem la història de La Pedrera a través d’imatges 
d’aquella època, i fins i tot farem un petit viatge en el temps acom-
panyats d’un personatge màgic per descobrir la inspiració natural de 
l’arquitecte.

 Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària.

NOVETAT

LA FORJA MÀGICA
TALLER PLÀSTIC DE LA TÈCNICA DEL FERRO FORJAT
Una activitat plàstica i creativa enfocada al disseny dels balcons de 
La Pedrera. Són algues i peixos o realment són baranes de ferro for-
jat? Podrem descobrir-ho tot modelant el nostre balcó de filferro tal 
com ho feia Gaudí. A més a més, coneixerem un personatge màgic 
que ens explicarà quins secrets amaga La Pedrera.

  Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària. 

L’HABITACIÓ SECRETA DE LA PEDRERA
TALLER SOBRE L’EDIFICI I EL SEU CONTEXT HISTÒRIC
En un racó de La Pedrera, hi ha una habitació secreta on es pot viat-
jar en el temps. Si hi entrem, podrem conèixer la història d’aquest 
edifici, així com els seus protagonistes, que ens desafiaran a superar 
un seguit de proves per poder trobar la sortida de l’habitació secre-
ta. Us atreviu a entrar-hi?

 Cicles mitjà i superior d’educació primària i primer cicle d’ESO.

INDIANA STONES: EXPLOREM!
VISITA DINAMITZADA SOBRE L’EDIFICI I LA INSPIRACIÓ  
DE GAUDÍ
Esdevenint exploradors intrèpids com Indiana Jones descobrirem tots 
els racons de La Pedrera a través d’una sèrie de missions plantejades 
als espais més emblemàtics de l’edifici. Haurem de resoldre amb èxit 
l’enigma de la natura seguint el mapa d’explorador d’Indiana Stones 
per trobar el tresor més valuós d’Antoni Gaudí, amagat en algun in-
dret de la casa. 

 Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària.

 També s’ofereix en castellà i anglès.



NOVETAT

ELS ANIMALS GAUDINIANS I ON TROBAR-LOS
VISITA DINAMITZADA SOBRE LA INSPIRACIÓ DE GAUDÍ
La Pedrera és una casa o un bosc encantat ple de plantes, arbres i 
animals que s’amaguen en diferents racons de l’edifici? Només po-
drem descobrir-ho si explorem els espais més emblemàtics de la 
casa. Per no perdre’ns, haurem de seguir el Llibre de la Natura d’An-
toni Gaudí, a través del qual podrem esbrinar quins són els animals 
gaudinians i on trobar-los.

 Educació infantil i cicles inicial i mitjà d’educació primària.

 També s’ofereix en castellà i anglès.

Gaudí
 —

OPERACIÓ GAUDÍ
ACTIVITAT TECNOLÒGICA, INTERACTIVA I D’INVESTIGACIÓ  
SOBRE ANTONI GAUDÍ
Passats més de 80 anys, un investigador privat, l’Ignasi Miralles, rep 
un encàrrec per dur a terme una investigació a l’obrador de Gaudí, 
que va ser incendiat durant la Guerra Civil. Ajudem-lo a seguir les 
pistes que va deixar l’arquitecte per trobar allò que encara ningú no 
ha descobert.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària i primer cicle d’ESO.

El Modernisme
 —

L’ESCALA DE CARGOL
ACTIVITAT TECNOLÒGICA I INTERACTIVA SOBRE EL MODERNISME
A La Pedrera us convidem a participar al gran concurs del Modernis-
me. Agrupats en tres equips i seguint el format de concurs televisiu, 
els concursants demostraran la seva perícia, rapidesa i enginy en di-
verses proves relacionades amb el moviment artístic més transforma-
dor de la cultura catalana del segle XX.

 Cicle superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.

 També s’ofereix en castellà, anglès i francès.

MODERNISME 3.0
TALLER AUDIOVISUAL PEL MODERNISME DE BARCELONA
Un individu obsessionat pel Modernisme ha piratejat el nostre ordi-
nador i amenaça de deixar sense subministrament elèctric la ciutat 
de Barcelona. Podrem evitar-ho tot acceptant el seu repte de seguir 
una ruta virtual pel Modernisme de Barcelona i resolent els enigmes 
sobre els espais que ens proposi.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.



PODER, REVOLUCIÓ I BOHÈMIA
TALLER AUDIOVISUAL SOBRE EL CONTEXT HISTÒRIC  
I SOCIOCULTURAL DEL SEGLE XX 
A través de la història de diversos personatges podrem entendre el 
funcionament de la societat durant l’època modernista. Participarem 
en diferents episodis històrics a fi de descobrir com eren les relacions 
entre burgesos, obrers, artistes i menestrals, i com girava la roda del 
poder, la revolució i la bohèmia.

 Cicles mitjà i superior d’educació primària, ESO, batxillerat i cicles formatius.

NOVETAT

QUI ÉS QUI? 
VISITA GAMIFICADA SOBRE EL CONTEXT HISTÒRIC  
I SOCIOCULTURAL DEL SEGLE XX 
Voleu saber com era La Pedrera 100 anys enrere i conèixer la gent 
que hi vivia i que hi treballava? Podreu fer-ho a través d’un joc de 
pistes per diferents llocs de la casa tot convertint-vos en els protago-
nistes de La Pedrera de principis del segle XX, amb els seus accesso-
ris i complements. Entre tots descobrirem les curiositats que amaga 
aquesta casa i coneixerem qui era qui en la vida quotidiana de l’edi-
fici.

 Cicles inicial, mitjà i superior d’educació primària.

Arquitectura
 —

LA PEDRERA, ESCOLA D’ARQUITECTES
TALLER PLÀSTIC I CREATIU D’ARQUITECTURA
Arquitectes per un dia, com el geni Antoni Gaudí! Seguint els seus 
passos, projectarem unes maquetes fent servir la nostra imaginació i 
creativitat, però a la vegada sense deixar de ser racionals i organit-
zats. Així serà com crearem elements arquitectònics basats en les 
superfícies reglades que Gaudí emprava sovinten les seves obres.

 ESO, batxillerat i cicles formatius.

 També s’ofereix en castellà, anglès i francès.



La Pedrera
Provença, 261-265, entresòl
08008 – Barcelona
Tel. 93 214 25 76
escoles@lapedrera.com
www.lapedrera.cat

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES
—

La Pedrera

Visita guiada a l’edifici

Pedrera Pro

Hi havia una vegada el trencadís

La forja màgica

L’habitació secreta de La Pedrera

Indiana Stones: explorem!

Els animals gaudinians i on trobar-los

Gaudí Operació Gaudí

Modernisme

L’escala de cargol

Modernisme 3.0

Poder, revolució i bohèmia

Qui és qui?

Arquitectura La Pedrera, escola d’arquitectes
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Altres idiomes

QUADRE RESUM
—
CONJUNT ACTIVITATS 
PER NIVELLS EDUCATIUS
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La nostra raó de ser: les persones
La Fundació Catalunya La Pedrera serveix a la societat construint un futur 
millor i més just. Per això, ofereix oportunitats a les persones; impulsa el talent, 
la creació i l’educació; fomenta hàbits d’alimentació saludables, i conserva i 
comparteix el patrimoni natural i cultural.

—
Volem fer de La Pedrera un espai segur. És per això que les activitats s’han adaptat per 
tal de poder aplicar els protocols de seguretat que tenim establerts.
Amb aquestes i altres actuacions pretenem fer dels espais de taller llocs més segurs  
sense haver de renunciar a l’essència ni a la finalitat de les activitats.


