Casa Vicens
Dossier d’activitats
i tallers per a escoles
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Presentació

Casa Vicens
On tot comença...

Benvolgudes i benvolguts docents,
El 2014, MoraBanc va adquirir la Casa Vicens amb l’objectiu de donar a conèixer la
primera casa realitzada per Antoni Gaudí tal com l’arquitecte la va concebre. A través
d’una respectuosa restauració i adequant la Casa al seu nou ús com a casa-museu,
finalment vam obrir les portes al públic el novembre del 2017. Una obertura en la qual
ja teníem com a objectiu compartir de manera transversal la singularitat de la Casa
Vicens, una casa única, la casa que representa els inicis de Gaudí, i, per descomptat,
volíem que tot això es veiés reflectit en l’entorn educatiu.
Al llarg dels últims mesos hem desenvolupat un pla educatiu alineat, d’una banda,
amb els valors de la Casa Vicens: creativitat, excel·lència, audàcia, descobriment i
proximitat, i, de l’altra, amb les demandes de l’entorn, tant familiar com educatiu, per
descobrir de manera pedagògica aquest Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Gràcies a l’assessorament de professionals en la concepció de plans educatius, ens
complau presentar-vos el fruit d’aquests mesos de feina i de nombroses sessions de
treball que hem dut a terme amb professors i alumnes, tant de l’àmbit públic com
privat. El resultat és una proposta que respon als objectius curriculars i que permet
el desenvolupament de les competències bàsiques de l’alumnat. En definitiva, una
proposta que intenta cobrir al màxim les necessitats educatives actuals.
En aquesta primera edició del nostre Pla educatiu us presentem tres activitats,
una per a alumnes de primària (Projectem, dissenyem i construïm), una altra per a
secundària (Scape Vicens) i una tercera (Deconstruint Casa Vicens) en forma de visita
dialogada. Unes activitats en què la participació de l’alumnat és clau i en què hem
treballat perquè l’experiència educativa sigui memorable.
Emili Masferrer
Director Casa Vicens

Preparació de la visita
Vols reservar l’activitat? Tens algun dubte?
Contacta amb nosaltres!

629 29 17 23
escoles@casavicens.org
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Taller experimental per alumnes
de primària

Projectem, dissenyem,
construïm
Fem d’arquitectes!

Descripció
general

Objectius
curriculars

“Projectem Dissenyem Construïm” és una activitat de
tipologia self-learning i cooperativa, a través de la qual
els alumnes desenvoluparan el seu potencial creatiu per
a imaginar-se i projectar models d’hàbitat sostenibles i
funcionals. Després d’una introducció dinamitzada entorn a la teoria arquitectònica (lligada a les característiques principals de la Casa Vicens), els infants hauran
de treballar per respondre un encàrrec molt concret:
projectar una residència familiar en diferents contextos
del nostre planeta.
Aquest taller no només cerca l’aplicació dels conceptes
que es transmeten a la fase teòrica de l’activitat, sinó
que pretén donar un espai d’expressió als infants per a
que ells mateixos proposin solucions arquitectòniques
que no siguin convencionals o ortodoxes.

-Introduir els principis conceptuals
i tècnics de l’arquitectura

-Promoure la sostenibilitat i l’ecologia
a través de l’exemple de Casa Vicens

-Mostrar la importància d’adaptació
de l’arquitectura en el seu entorn

-Potenciar la creativitat, la resolució
i el pensament crític

Informació pràctica
Primària
25 alumnes
2 hores i 30 minuts. Entrada a les 09:00h
Dimarts i Dijous de 9:30-12:00h
Català

€

240€ IVA inclòs

-Fomentar el treball en equip

Competències
bàsiques
Aprendre a aprendre
-Dimensió autoconeixement,
aprenentatge individual i en grup
-Dimensió actitud positiva envers
l’aprenentatge
Educació en valors socials i cívics
-Dimensió personal, interpersonal
i social
Educació artística
-Dimensió interpretació i producció
-Dimensió imaginació i creativitat
-Dimensió percepció, comprensió
i valoració

Medi natural, social i cultural
-Dimensió tecnologia i vida quotidiana
-Dimensió món actual
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Joc de pistes per alumnes
de secundària

Scape Vicens
Trobaràs la clau...
Per sortir de la casa?

Descripció
general

Objectius
curriculars

Aquesta activitat proposa als assistents convertir-se en
investigadors i investigadores per resoldre un dels misteris que amaga la Casa Vicens.

-Introduir els principis conceptuals i
tècnics de l’arquitectura .

A través d’una dinàmica lúdica i cooperativa, els alumnes hauran de superar una sèrie de proves i enigmes
(els quals trobaran per diferents espais de l’equipament)
per aconseguir el seu objectiu comú…

-Compendre el context històric i urbanístic de la Vila de Gràcia i la Barcelona
dels segles XIX i XX.

-Promoure l’ús del llenguatge específic i
tècnic entorn a l’estudi de l’arquitectura i
la història de l’art.
-Conèixer els aspectes específics de la
primera Casa de Gaudí com són els seus
personatges i la seva evolució.

Descobrir què va succeir a la Casa Vicens!

Competències
bàsiques
Àmbit personal i social
-Dimensió d’autoconeixement, participació, aprendre a aprendre
Cultura i valors ètics
-Dimensió interpersonal i sociocultural
Informació pràctica
ESO
25 alumnes
2 hores. Entrada a les 09:00h
Dimarts i Dijous de 9:30 - 11:30h
Català

€

240€ IVA inclòs

Ciències socials, geografia i història
-Dimensió cultural i artística, històrica
Àmbit matemàtic
-Dimensió resolució de problemes,
raonament i prova, comunicació
i representació
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Visita dialogada per alumnes
d’ESO i batxillerat

Deconstruint Casa Vicens
Un recorregut amb infinites
visions, quina serà la teva?

Descripció
general

Objectius
curriculars

“Deconstruint Casa Vicens” proposa una visita dialogada a la casa que fuig del concepte tradicional i aposta
per un enfocament didàctic i trencador, on l’alumne
pren la paraula i el protagonisme interactuant amb el
monitor, la casa i els continguts.

-Introduir els principis conceptuals
i tècnics de l’arquitectura.

Es tracta per tant d’un itinerari guiat semiobert, acompanyat d’una tasca d’exploració, amb l’objectiu d’apropar els alumnes a la Casa Vicens i al camp de l’arquitectura (posats en relació amb els espais de l’habitatge, el
modernisme i la figura de Gaudí i el context històric i
social de l’època).
Per tal de descobrir com el contingut de la vista pren
forma als diferents espais, els alumnes han de definir el
seu recorregut i resoldre una sèrie de desafiaments en
relació amb les sales que van descobrint.

Informació pràctica
ESO i Batxillerat
25 alumnes
1 hora i 30 minuts. Entrada a les 09:00h
Dimarts i Dijous de 9:30 - 11:00h
Català i castellà

€

140€ IVA inclòs

-Descobrir els tres principis arquitectònics de Vitruvi i com aquests són
presents en la concepció i la construcció de la Casa Vicens.

-Acostar el modernisme i més en concret
la figura de Gaudí, en relació amb el seu
context històric i social.
-Promoure un apropament més íntim i
personal a la Casa Vicens.
-Potenciar la creativitat, la resolució i el
pensament crític.

Competències
bàsiques
Àmbit personal i social
-Dimensió d’autoconeixement, participació, aprendre a aprendre

Àmbit artístic
-Dimensió percepció i escolta, expressió,
interpretació i creació, societat i cultura

Cultura i valors ètics
-Dimensió interpersonal i sociocultural

Ciències socials, geografia i història
-Dimensió cultural i artística, històrica

05

Preparació
de la visita

Park Güell

Lesseps

c/Carolines 20-26. 08012 Barcelona

Fontana

Reserva
d’activitats
Cal reservar prèviament l’activitat amb la Casa Vicens,
trucant al telèfon 629 29 17 23 o per correu electrònic
escoles@casavicens.org. Per realitzar l’activitat s’ha de
fer, amb dues setmanes d’antelació, el pagament per
transferència bancària i enviar el comprovant
per correu electrònic.

Grups
Tots els grups han d’anar acompanyats, com a mínim, d’un responsable de l’escola.
Si el grup és superior a 18 alumnes, es requerirà la presència de dos responsables de
l’escola. Aquests responsables tenen accés gratuït.

Accessibilitat
La Casa Vicens és un equipament totalment accesible per a persones amb problemes de movilitat. Disposem de cadira de rodes i d’un ascensor per accedir a totes
les plantes de la casa.

Dia de l’activitat
El dia de l’activitat recomanem arribar amb temps a la Casa Vicens, es pot accedir
a l’equipament des de les 09:00 hores. L’entrada es realitzarà per la porta ubicada
a la part dreta de la façana de la Casa. En cas d’imprevistos o retards, si us plau,
contacteu-nos.

Preparació de la visita

Com arribar-hi

Vols reservar l’activitat? Tens algun dubte?
Contacta amb nosaltres!

Metro
-Parada Fontana (L3) a 250 m
-Parada Lesseps (L3) a 280 m

629 29 17 23
escoles@casavicens.org

Bus
-Línies 22, 27, 32, 87, 114, N4, V17

FGC
-Parada Gràcia (L6, L7, S5, S55, S1, S2)
a 500 m
-Parada PL.Molina (L7) a 500 m

