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El Park Güell va ser construït entre 1900 i 1914 per l’arquitecte Antoni Gaudí. El model
que representa està inspirat, segons el propi Gaudí, en uns establiments anglesos
d’ensenyament amb els habitatges d’estudiants repartits en un parc particular i tancat.
Per aconseguir aquesta fita, Eusebi Güell i Antoni Gaudí van dissenyar un parc-colònia.
És possible que la seva idea fos realitzar el projecte de societat perfecta, una utopia.
Així doncs, us convidem a descobrir amb nosaltres aquest projecte tan fantàstic dut a
terme per un extraordinari arquitecte. Us animeu?

Què cal saber abans de fer l’activitat?




Tenir coneixements sobre qui era l’Antoni Gaudí.
Tenir coneixements sobre el significat del terme Modernisme.
Situar cronològicament l’època de l’Antoni Gaudí.

Objectius









Descobrir el Park Güell.
Conèixer l’Antoni Gaudí.
Situar l’Antoni Gaudí en el seu temps.
Analitzar el seu estil propi.
Identificar els edificis més representatius.
Reconèixer els elements que feia servir.
Conèixer els sistemes decoratius.
Respectar el patrimoni artístic.

Competències
Conviure i habitar el món
 Situar-se en l’espai utilitzant plànols i mapes.
 Situar etapes i fets de la historia personal per entendre el pas del temps.
 Descriure canvis i continuïtats.
 Plantejar preguntes.
 Identificar evidencies i treure conclusions.
 Participar en una activitat col·lectiva.
Competències comunicatives
 Expressar idees i organitzar informacions.
 Comunicar idees i informacions de forma oral.
 Utilitzar vocabulari adequadament.
Competències metodològiques
 Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació.
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 Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.
 Contrastar informacions a partir de documentacions diverses.
 Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.
Competències personals
 Buscar els fonaments de la identitat personal.
 Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa.
 Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals.

Continguts






Enunciació de preconceptes a través d’una sèrie de preguntes.
Observació de les restes del patrimoni industrial i urbanístic.
Realització d’un treball de camp.
Formulació d’hipòtesis a partir de les restes patrimonials i reproduccions.
Exposició de les conclusions obtingudes.

Conceptes








L’Antoni Gaudí.
Gaudí dins de l’art del Modernisme.
Un projecte d’urbanització: el Park Güell.
L’estructura del Park.
Arquitectura de Gaudí.
Les tècniques constructives.
La simbologia.

Activitats d’aprenentatge






A partir d’una xerrada introductòria copsarem el nivell dels coneixements
previs de l’alumne.
Gràcies al quadern de treball, es realitzarà un seguiment i resposta a les
preguntes exposades.
Aquest treball dirigirà l’atenció de l’alumne cap a elements significatius.
Mitjançant l’observació deduiran les característiques principals (funcionals,
artístiques) dels elements del park analitzats al llarg de l'itinerari.
El recorregut ens permetrà reconèixer les diferents parts del Park Güell i
descobrir els elements decoratius i la figura de Gaudí.

Temps i necessitats
La visita té una durada aproximada de 2 hores.

