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QUÈ ÉS G EXPERIÈNCIA?
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.

 
Oferim una proposta educativa, cultural i lúdica, adaptable als diferents

nivells educatius i necessitats de cada grup.
 

Les nostres activitats estan reconegudes amb el Segell de Qualitat
Educativa, concedit pel Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament

de Barcelona.

VISITA GUIADA
PARK GÜELL
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Gràcies als efectes visuals, el so
envoltant i les butaques en
moviment, els i les alumnes
descobriran en primera persona la
manera en què la natura va inspirar
l'obra d'Antoni Gaudí.

Al nostre cinema, l'alumnat
experimentarà el món màgic del
genial arquitecte català Antoni
Gaudí mitjançant els
audiovisuals en 4D i RA.

PROJECCIONS 
4D
I REALITAT
AUGMENTADA

Les projeccions comencen cada 30
minuts ininterrompudament, i la sala
de cinema té capacitat per a 70
persones, cosa que permet l'acollida
de dos grups classe al mateix temps
sense problema.



Els murs interactius posen a
disposició de l'alumnat informació
sobre tota l'obra de Gaudí, així com
la seva biografia, en 9 idiomes
diferents. Obra arquitectònica,
decoració interior i mobiliari, i
projectes no realitzats, són les tres
categories en les que hem classificat
el llegat de Gaudí.

Al nostre espai interactiu,
equipat amb grans murs tàctils,
maquetes inèdites i tauletes
amb jocs, s'hi desenvolupa la
part didàctica de l'activitat.

MURS 
INTERACTIUS
I MAQUETES

El contingut recollit a les pantalles
està avalat per la Càtedra Gaudí
(UPC).



Gaudí Experiència està ubicat a
pocs metres d'una de les obres
més importants i destacades de
Gaudí, nomenada Patrimoni de
la Humanitat l'any 1984: 
el PARK GÜELL. 

És per això que oferim una
modalitat d'activitat guiada que
combina la visita als dos espais.

VISITA GUIADA
PARK GÜELL

Des del 2020, l'accés a la totalitat del
recinte del Park Güell és de
pagament, tot i així, les escoles de la
UE tenen a la seva disposició 60
gratuïtats per escola i dia, en unes
franges horàries determinades i
prèvia sol·licitud. 

Aquesta sol.licitud l'ha de fer l'escola
directament a través del web oficial
del Park Güell, no obstant, des de
Gaudí Experiència us ajudarem en el
que calgui durant el procés.

La visita comentada al Park Güell és
realitzada per Guies Oficials de
Catalunya.



UNIVERS GAUDÍ
Activitat guiada a 
Gaudí Experiència

1
UNIVERS GAUDÍ
+ PARK GÜELL

Activitat guiada a 
Gaudí Experiència 

i Park Güell
 

2
VISITA LLIURE

Descobriu 
Gaudí Experiència 

al vostre aire
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OPCIONS DE VISITA
Gaudí Experiència ofereix 3 modalitats de visita. També organitzem opcions

personalitzades per adaptar-nos a les necessitats de cada grup.
Pregunta'ns!

 
Les nostres activitats estan reconegudes amb el Segell de Qualitat

Educativa, concedit pel Consell d'Innovació Pedagògica de l'Ajuntament de
Barcelona.



UNIVERS GAUDÍ
 

1.
Projecció de l’audiovisual que ens presenta els edificis més importants de Gaudí. 
Activitat guiada i manipulació dels murs interactius per descobrir la seva obra
arquitectònica i la decoració dels edificis.
Observació de maquetes per entendre alguns edificis com ara l’hotel Attraction que el
català havia projectat sobre l’illa de Manhattan, a Nova York i la del Park Güell.
Identificació dels elements que Gaudí representa de forma contínua en els seus
edificis.

ACTIVITAT DINAMITZADA 
Contingut:

INCLOU: Audiovisual 4D i RA + activitat didàctica guiada a l'espai
interactiu (murs interactius i maquetes) 

DURADA: 45 minuts 

FORMA DE TREBALL: grups de 20 a 30 alumnes.

CAT/CAST  
9,00€ per persona

ENG/FR  
7,00€ per persona +
144 € guia per grup

1 acompanyant gratuït
cada 10 alumnes

¿VOLEU VISITAR EL PARK GÜELL?
El Park Güell ofereix 60 gratuïtats per escola i dia, informació i reserves al web
oficial www.parkguell.cat. Per a aquells grups que no puguin beneficiar-se del
programa de gratuïtats, podem realitzar la compra de les vostres entrades.
Consulteu-nos!

http://www.gaudiexperiencia.com/ca/projectes-no-realitzats/hotel-attraction


Projecció de l’audiovisual que ens presenta els edificis més importants de Gaudí. 
Manipulació dels murs interactius per descobrir la seva obra arquitectònica.
Observació de maquetes per entendre alguns edificis.
Identificació dels elements que Gaudí representa de forma contínua en els seus
edificis.
Realització d’un recorregut pel Park Güell.
Identificació de les formes observades en la projecció durant la visita al Parc Güell.
Anàlisi dels diferents materials emprats per als elements decoratius.

ACTIVITAT DINAMITZADA 
Contingut:

INCLOU: Audiovisual 4D i RA + activitat didàctica guiada a l'espai
interactiu + visita guiada al Park Güell

DURADA: 1h45 minuts aproximadament

FORMA DE TREBALL: grups de 20 a 30 alumnes - Suplement de 50€
per a grups de menys de 20 alumnes. 

CAT/CAST  
11,00€ per persona

ENG/FR  
8,00€ per persona +
144 € guia per grup 

 
2. UNIVERS GAUDÍ + PARK GÜELL

Entrades Park Güell no
incloses

1 acompanyant gratuït
cada 10 alumnes

El Park Güell ofereix 60 gratuïtats per escola i dia, que haureu de sol.licitar
directament al web oficial www.parkguell.cat pel dia i hora acordats. Per a aquells
grups que no puguin beneficiar-se del programa de gratuïtats, podem realitzar la
compra de les vostres entrades. Consulteu-nos!



INCLOU: Audiovisual 4D i RA + visita lliure a l'espai interactiu (murs
interactius, maquetes i tauletes amb jocs)

DURADA RECOMANADA: 45 - 60 minuts: 20 minuts audiovisual +
temps lliure a l'espai interactiu.

PREU ÚNIC
7,00€ per persona

 
3. VISITA LLIURE

Projecció de l’audiovisual que ens presenta els edificis més importants de Gaudí. 
Manipulació dels murs interactius per descobrir la seva obra arquitectònica i la
decoració dels edificis.
Observació de maquetes per entendre alguns edificis com ara l’hotel Attraction que el
català havia projectat sobre l’illa de Manhattan, a Nova York i la del Park Güell.
Per a la mainada, manipulació de tauletes amb jocs sobre l'univers creatiu de Gaudí.

DESCOBRIU G EXPERIÈNCIA AL VOSTRE AIRE
Contingut:

1 acompanyant gratuït
cada 10 alumnes

¿VOLEU VISITAR EL PARK GÜELL?
El Park Güell ofereix 60 gratuïtats per escola i dia, informació i reserves al web
oficial www.parkguell.cat. Per a aquells grups que no puguin beneficiar-se del
programa de gratuïtats i vulguin realitzar les dues activitats per lliure, oferim una
entrada combinada G Experiència + Park Güell. Consulteu-nos!

http://www.gaudiexperiencia.com/ca/projectes-no-realitzats/hotel-attraction


COM ARRIBAR
Metro: L3 Lesseps - L4 Joanic
Bus: 24 - H6 - D40 - 116

Autocar: desencotxar o bé aparcar* a l'aparcament
d'autocars del Park Güell i baixar a peu (itinerari 10-15'
marcat en verd, inclou trams amb escales).

*Cal fer reserva d'aparcament directament al web del Park Güell, parkguell.cat. El
cost del servei és de 18,00€ per 90 minuts.

HORARIS
Abril - Octubre: 10.00h a 18.30h*
Novembre - Març: 10.30h a 17.00h*

*Darrera sessió comença 30 mins abans del tancament. Els horaris d'obertura
poden variar, consultar els actualitzats al web oficial.

Per visites fora d'aquests horaris, consulteu-nos!



INFORMACIÓ I RESERVES
dilluns a divendres de 9.30 a 17.00h

info@gaudiexperiencia.com
932 854 440


