
Proposta Educativa
2017-2018



Què és Gaudí Experiència?

01

Tipus de visita

02

Reserves i Contacte

03

Continguts



Què és Gaudí Experiència?
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Gaudí Experiència és un actiu cultural que ofereix una forma diferent i única de conèixer 

Gaudí i la seva obra gràcies a la tecnologia audiovisual més innovadora.

 Projecció 4D  Murs Interactius
i Maquetes

 Visita Park Güell

Gaudí Experiència ofereix una activitat educativa, cultural i lúdica adaptada als diferents

nivells educatius.

Gaudí Experiència té el segell de Qualitat Educativa concedit pel Consell de Coordinació 

Pedagógica de l’Ajuntament de Barcelona.

Contingut avalat per la Càtedra Gaudí (UPC)



A Gaudí Experiència els alumnes experimentaran el món màgic del 

genial arquitecte català mitjançant una projecció amb tecnologia 4D. 

Gràcies als efectes visuals, el so envoltant i les butaques en 
moviment, l’alumne descobrirà en primera persona la manera en què

la natura va inspirar l’obra d’Antoni Gaudí.

La projecció 4D té capacitat per 70 persones i una durada de 

10 minuts el que permet, si és necessari, programar passis especials 

per als grups molt nombrosos.

Projecció 4D



Murs Interactius i
Maquetes

A la zona de murs interactius i maquetes el 

monitor desenvolupa l’activitat didàctica 

(explicació sobre les pantalles tàctils i 

observació de la maqueta del Park Güell 

i l’Hotel Attraction de Nova York).

Els murs interactius posen a disposició de l’alumne tota la 

informació sobre l’obra i la vida de Gaudí en 9 idiomes diferents: 

Català, Castellà, Francès, Anglès, Alemany, Italià, Rus, Japonès 

i Xinès. El seu contingut és únic en el món.

El monitor/a els fa servir com a suport durant l’activitat didàctica, 

que es complementa amb l’observació de les maquetes del 

Park Güell i l’Hotel Attraction de Nova York, situades 

al nostre espai expositiu.



Visita Park Güell

El Park Güell, una de les obres més importants i destacades de 

Gaudí que va ser nombrada Patrimoni de la Humanitat, és un dels 

espais de visita que ofereix Gaudí Experiència amb la visita combinada 

Univers Gaudí + Park Güell.

 

El Park Güell posa a disposició de les escoles de la UE un nombre 

limitat de gratuïtats (entre alumnes i professors) en diferents franges 

horàries del dia. Gaudí Experiència s’encarrega de tramitar la petició 

d’entrades gratuïtes, subjecte a disponibilitat, gestionant així tots els 

aspectes de la visita.

 

La visita comentada al Park Güell la realitza un guia oficial de 

Catalunya.



Tipus de visita
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Posem a la disposició dels centres educatius 3 modalitats de visita:

Visita lliure

 O p c i ó  3

Univers Gaudí

 O p c i ó  1

Univers Gaudí+Visita Guiada
Park Güell

 O p c i ó  2



Tipus de visita

Preu: CAT/ESP 7,5€ per alumne 

 O p c i ó  1
Univers Gaudí

Audiovisual 4D
Activitat Murs Interactius

Inclou:

Durada: 45 min 

Contingut: L’activitat dinamitzada Univers Gaudí és una nova 

forma de conèixer, experimentar i descobrir, amb una 

mirada creativa i rigorosa, l’obra d’Antoni Gaudí, treballant 

les competències de cada cicle educatiu.

Forma de treball: Mínim de 20 alumnes i màxim 30 alumnes per monitor.

1. La seva vida i formació.

2. La generació de formes i espais en la seva obra. 

3. Els valors plàstics i simbòlics.

ENG/FR 6€ per alumne 115€/guia cada 30 persones



Tipus de visita

 O p c i ó  2
Univers Gaudí+

Park Güell

Audiovisual 4D
Activitat Murs Interactius
Visita Guiada Park Güell*

Inclou:

Durada: 90 a 105 min 

Contingut: L’activitat dinamitzada Univers Gaudí és una nova forma de conèixer,
experimentar i descobrir, amb una mirada creativa i rigorosa, l’obra 
d’Antoni Gaudí, treballant les competències de cada cicle educatiu. Aquesta 
es complementa amb una visita guiada al Park Güell, que permetrà que els alumnes 
tinguin una visió real de l’espai i els materials, i ajudarà a entendre millor el 
procés creatiu de l’arquitecte en relació amb la natura.

1. La seva vida i formació.

2. La generació de formes i espais en la seva obra. 

3. Els valors plàstics i simbòlics.

4. La identificació d’aquests conceptes en un escenari real: el Park Güell.

Forma de treball: Mínim de 20 alumnes i máxim 30 alumnes per monitor.

*Entrada al Park no inclosa

Preu: CAT/ESP 9€ per alumne 

ENG/FR 7€ per alumne 115€/guia cada 30 persones



https://www.youtube.com/watch?v=Q_JJnHNbE2A&feature=youtu.be&escoles

Preu: 6€ per alumne

Tipus de visita

 O p c i ó  3

Inclou: Audiovisual 4D

Visita lliure Murs i Maquetes
Durada recomanada: 30 mins aprox. (10 audiovisual + temps lliure a l̓ espai inreactiu)

Link video:

Visita Lliure

Contingut: La visita lliure a G Experiència  acosta l’alumnat 

a l’univers creatiu de Gaudí d’una manera lúdica,

per mitjà de l’experiència en 4D, i també

didàctica, posant a la seva disposició 

l’exposició interactiva i les maquetes.



Pícnic Pack

Les escoles que visitin Gaudí Experiència tenen 

l’opció de fer pícnic en una de les àrees habilitades

del Park Güell.

Si reserven prèviament rebran el “Pícnic Pack”, 

que inclou una garrafa d’aigua, gots i una 

bossa d’escombraries.

Gratuït amb 
reserva prèvia!



Reserves i Contacte
03

Reserves
Per a efectuar la reserva, envieu un correu

electrònic a info@gaudiexperiencia.com

Per a més informació pot trucar al telèfon 

93 285 44 40  o visitar la nostra web

www.gaudiexperiencia.com

Com arribar

Metro: Vallcarca i Lesseps (L3).

Bus: 24, 31, 32, H6, 92, Bus Barri 116.

Horari
Estiu: de dilluns a diumenge (10 a 19h)

Hivern: de dilluns a diumenge (10 a 17h)

Carrer Larrard, 41 08024 Barcelona
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