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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
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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!
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