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Presentació

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.

Gràcies a l’assessorament de professionals en la concepció de plans educatius, a l’any 
2019 van llançar el nostre pla educatiu, fruit de mesos de feina i de nombroses ses-
sions de treball dutes a terme amb professors i alumnes, tant de l’àmbit públic com 
privat. El resultat va ser 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.

A causa de les circumstàncies actuals, hem adaptat el nostre Pla educatiu oferint una 
activitat en format de visita dialogada “Deconstruint Casa Vicens” tant per a alumnes 
de primària com de secundària i Batxillerat. Aquesta és un activitat on la participació 
de l’alumnat és clau perquè volem que sigui una experiència educativa participativa 
per a fer-la memorable.

Emili Masferrer
Director Casa Vicens

Preparació de la visita

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

93 271 10 64

reserves@casavicens.org



 

 

 

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

 

Descripció     
general
“Deconstruint Casa Vicens” proposa una visita dialoga-
da 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.

Es tracta per tant d’un itinerari guiat semiobert, acom-
panyat d’una tasca d’exploració, amb l’objectiu d’apro-
par els alumnes a la Casa Vicens i al camp de l’arquitec-
tura (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.

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

-Descobrir els tres principis arquitec-
tònics de Vitruvi i com aquests són 
presents en la concepció i la construc-
ció 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.

Objectius    
curriculars

Competències  
bàsiques

-Dimensió d’autoconeixement, partici-
pació, aprendre a aprendre

Àmbit personal i social 

Cultura i valors ètics Ciències socials, geografia i història
-Dimensió interpersonal i sociocultural  -Dimensió cultural i artística, històrica  

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

Visita dialogada per alumnes de 
Primària, ESO i Batxillerat

Informació pràctica

Primària, ESO i Batxillerat

Grup classe i/o grup bombolla   

1 hora i 30 minuts.  
Divendres a les 10:00h, 11:30h i 13:00h. 

Català i castellà

€ 140€ IVA inclòs
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Metro

Fontana

Lesseps

Park Güell

FGC

Preparació de la visita

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

Reserva   
d’activitats
Cal reservar prèviament l’activitat amb la Casa Vicens, 
trucant al telèfon 93 271 10 64 o per correu electrònic 
reserves@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.

c/Carolines 20-26. 08012 Barcelona

Preparació  
de la visita

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

Accessibilitat

El dia de l’activitat recomanem arribar amb temps a la Casa Vicens, es pot accedir 
a l’equipament des de les 09:30 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. 

Els nens han de portar el seu estoig per poder escriure en el dossier que donem a 
l’accedir a l’equipament. Al final de l’activitat els alumnes s’emporten un diploma que 
dona accés gratuït per visitar la Casa Vicens a un nen/a i un adult acompanyant.

Dia de l’activitat

– Metro: Parada Fontana (L3) a 250 m. Parada Lesseps (L3) a 280 m
– FGC: Parada Gràcia (L6, L7, S5, S55, S1, S2) a 500 m. 
   Parada pl. Molina (L7) a 500 m. Parada Sant Gervasi (S5, S55, L6) a 450 m
– Bus: línies 22, 24, 27, 87, 114, H6, V17, D40, N4

Com arribar-hi

93 271 10 64

reserves@casavicens.org


