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1. Introducció:

El projecte neix fa un any, conseqüència de l'encàrrec d'omplir de continguts la  pàgina web de 

l'empresa Guiart Cultural Services (Guiart) on actualment treballo.

Durant  la tasca que desenvolupava vaig suggerir  a la meva cap la possibilitat d'aprofundir en 

l'aspecte de les visites guiades a escoles mitjançant els coneixements TAC que estava aprenent al 

master  de  la  UOC.  Altrament,  calia  treure  més  suc  a  la  pàgina  després  de  tot  l'esforç  que 

suposava i adaptar-la a criteris de posicionament on-line, que és la tasca que desenvolupo com a 

consultor freelance.

Així doncs, durant el  quart semestre del master vaig fer una proposta del projecte que va ser 

acceptada per la meva cap, que va decidir contractar-me durant un periode de temps equivalent a 

la realització del projecte. A canvi, l'aplicació del projecte es desenvoluparia exclusivament amb 

l'empresa Guiart. Cal dir, que l'empresa ha decidit que continui, com a mínim, fins al mes de febrer 

amb perspectives positives.

El projecte té per objectiu que les escoles facin un aprofitament de les visites que realitzen i que 

alhora generin continguts i URL que repercuteixin en el posicionament de la pàgina respecte als 

seus competidors.

Inicialment el projecte tenia unes pretensions agosarades, ja que pretenia dissenyar materials per 

cadascuna de les 18  visites que es proposen a  la  secció 'Guiart  didàctica'  mitjançant  cursos 

adaptats segons els diferents currículums, cosa que suposava dur a terme un treball més proper al 

disseny que no pas a la direcció i que, a més a més, representava una obra faraònica.

Per  aquest  motiu  es  va  decidir  canviar  el  projecte  per  dotar-lo  de  noves  eines  com  la 

geolocalització  i  dur  a  terme un repositori  de  continguts  que començaria  per  les  visites  a  la 

Sagrada Família, ja que són les més demandades. 

D'aquesta manera Guiart  proposa a les escoles un punt  de partida,  amb un recorregut  i  uns 

continguts  bàsics,  i  les  escoles  desenvolupen  el  seu  propi  material,  a  wikispaces,  que  serà 

enllaçat a la web perquè sigui consultat per les escoles que així ho desitgin.

El projecte està ordenat de manera que primer es farà una referència a l'empresa en la qual serà 

aplicat: Guiart. En segon lloc es farà una justificació pedagògica i econòmica i, finalment segueix 

el model ADDIE de disseny que tot seguit es resumeix.
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A la fase d'anàlisi es duu a terme una anàlisi DAFO per tal de situar l'status quo del projecte. En 

segon lloc,  les  necessitats  econòmiques,  els  aspectes  clau  i  els  objectius  del  projecte  seran 

avaluats per tal de passar a la següent fase.

A la  segona  fase,  la  de  disseny,  es  planifiquen  les  tasques  tot  fent  un  cronograma  inicial. 

Altrament, s'esmenten els models pedagògics que s'utilitzaran, es duu a terme un mapa general 

dels continguts de la web i els rols que es desenvoluparan respecte al projecte.

Tot seguit s'exposa la fase de desenvolupament on es presenta l'apartat on s'allotjarà el repositori 

de continguts i els enllaços als diferents wikispaces. Alhora s'exposarà un model d'activitat.

Finalment, l'avaluació es durà a terme per part de la UOC, de l'executiva de l'empresa Guiart i per 

les escoles que s'incorporin al projecte una vegada aplicat.

Les conclusions i el cronograma final del projecte conclouen el projecte.

2. Resum executiu:

El projecte que acontinuació es presenta pretén que l'empresa Guiart ampliï el ventall de clients, 

escoles, mitjançant l'aprofitament del turisme escolar amb activitats que es deriven de les visites 

específiques per a escoles i instituts que actualment ja desenvolupa.

Conjuntament amb el llançament de la pàgina web es pretén potenciar l'apartat 'Guiart didàctica', 

mitjançant  un  repositori  de  continguts  propis  i  de  creats  per  les  escoles  que  possibilitaran 

l'aprofitament de les visites guiades,  generaran trànsit  a la pàgina i  URL que en milloraran el 

posicionament.

Els materials previs a les visites es podran trobar allotjats a la pàgina web i es classificaran segons 

els nivells educatius que requereixin les escoles, així com els idiomes. 

Inicialment, el català, el castellà i l'anglès seran els idiomes de referència, tot i comptar amb les 

traduccions al francès i l'italià pel que fa a la resta de continguts de la web. La traducció dels 

materials suposaria una despesa molt elevada i es creu que poden ser les mateixes escoles les 

que proposin la seva traducció.

La finalització amb èxit del projecte, suposarà una obertura de la pàgina web als seus usuaris, ja 

que seran ells qui l'acabaran d'omplir de continguts, la mantindran i milloraran al llarg del temps.
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3. Contextualització

Guiart Cultural Services (Guiart) és una empresa de visites guiades culturals i educatives que neix 

amb la voluntat de consolidar una llarga trajectòria professional en els camps de l'oci i la cultura, 

posant èmfasi en què les visites guiades siguin una vivència personal.

El projecte que comparteix es basa en fomentar la comprensió del patrimoni cultural a partir de la 

comunicació, l'interpretació i la mediació entre monument i visitant.

Guiartbcn, amb seu a Barcelona,  compta amb 3 treballadors fixos i la resta, corresponents a guies 

turístics, són autònoms que es contracten segons el volum de feina corresponent al dia de la 

setmana o a la temporada de l'any en la qual es troben. 

Un dels apartats que actualment desitgen ampliar en nombre de clients i en qualitat és a l'àmbit de 

les visites guiades específiques per a escoles o acadèmies d'idiomes. La competència que tenen 

actualment ofereix un producte similar en aspectes generals i la intenció és diferenciar-se de la 

competència aportant un valor afegit al producte que s'ofereix al client, les escoles i acadèmies.

L'empresa, actualment, compta amb un tipus d'organització horitzontal dividida en tres tipus de 

treballadors, per a dos tipus de visites.

Direcció Administració

Guies

Visites particulars Visites empreses

Amb la proposta que s'efectua,  l'organització  continuarà sent  horitzontal,  però afegirà  un nou 

departament degut a la incorporació de la web i un nou tipus de visita específica: l'escolar.

Direcció Administració

Guies

Visites particulars Visites 
empreses

Visites escoles

Repositori

Web
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L'empresa, a més de les visites guiades a Barcelona i  a d'altres indrets de Catalunya,  també 

s'encarrega d'organitzar la logística de trobades empresarials que combinen feina i visita de la 

ciutat, a més del recollida de l'aeroport, hotels, transport, seguretat... tot allò que té a veure amb el 

turisme a la ciutat de Barcelona.

La seva presència a internet és la següent:

Present:

Futur:
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4. Justificació 

4.1 Pedagògica:

Aprofitant  la  tendència  general  d'introducció  de  les  TIC  a  les  escoles,  mitjançant  diversos 

programes  del  departament  d'ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  cal  respondre 

equitativament al client i adaptar-se a la nova realitat plantejada.

Altrament,  cal  que  l'esforç  econòmic  que  suposa  a  una  escola  cada  visita  que  es  realitza, 

repercuteixi al màxim en les persones que estan formant tant a nivell humà, com intel.lectual, com 

tecnològic.

Cal que els alumnes que estudien a Catalunya coneguin tot allò que els envolta per forjar la seva 

personalitat i fer-se un lloc a la societat del coneixement amb una base sòlida. Altrament, es pot 

aprofitar  aquest  aprenentatge cultural  per  desenvolupar  coneixements en les  matèries que es 

cursen com poden ser els idiomes, les matemàtiques, les religions, la física...

4.2 Econòmica:

He triat aquest projecte, ja que actualment estic enllestint la pàgina web de l'empresa Guiart que 

s'acaba de penjar a la xarxa i alhora en desenvolupo d'estratègia de màrqueting.

Analitzant les necessitats de l'empresa, que en breu creixerà en volum, cal elaborar una estratègia 

per atraure nous clients. 

En  el  cas  del  projecte,  per  atraure  escoles,  instituts,  escoles  d'idiomes...  i  en  general,  cal 

desenvolupar una estratègia de màrqueting on-line per tal de posicionar-se millor respecte a la 

multitud d'empreses que ofereixen tours a la ciutat de Barcelona.

El valor afegit que es pugui donar a les visites, conjuntament amb el preu que s'oferta, determinen 

l'èxit dels diferents projectes de petites i mitjanes empreses com és el cas de Guiart.

Altrament, el cost de l'actuació específica respecte al respositori de continguts suposa un cost 

irrisori  comparat  amb  el  salt  qualitatiu  que  experimenta  el  producte  que  vendrà  Guiart  i  el 

manteniment no suposa un esforç elevat.
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5. Anàlisi de les necessitats de l'organització:

5.1 Anàlisi DAFO

Debilitats Amenaces

Configuració total dels materials La ferotge competència

Inversió per ampliar el nombre de treballadors Pèrdua de concessions a monuments

Poc pressupost per part de les escoles Complexitat del procés

Públic complicat d'atraure Baixa resposta dels centres educatius

Fortaleses Oportunitats

Bon moment del sector turístic Ampliació i consolidació de l'empresa

Ampli ventall de visites per escollir Aporta valor afegit al producte

Preu de les visites Augmentar la qualitat del servei

Personal ben preparat Millorar les visites amb les aportacions dels 
alumnes visitants.

5.2 Necessitats econòmiques

5.2.1 Recursos humans

Per dur a terme el projecte es requereix de 4 perfils agrupats en 3 persones:

A) Programador: durà a terme la configuració del repositori de continguts així com els canvis que 

vagin succeïnt. Suposa l'única inversió respecte a l'anterior model de visites proposat. Altrament, 

només suposarà una despesa a l'inici  del  projecte i  puntualment  per  a fer  petites revisions o 

introduir innovacions.

B) Director del projecte i manteniment del projecte: me n'encarregaré jo mateix. Haurà de vetllar 

pel bon succés de les visites didàctiques, del repositori de continguts i de les innovacions futures. 

El cost tendeix a zero, tot i que pot haver-hi un augment de sou corresponent a l'augment de 

responsabilitat i a les innovacions proposades que augmenten el valor del producte. Altrament, ja 

és a dins de l'empresa i en coneix el funcionament a la perfecció.

C) Guia: pot ser qualsevol dels 20 guies que traballen setmanalment amb Guiart. La seva elecció 

dependrà del client, segons la ruta, l'idioma i les característiques específiques sol.licitades.

La funció del guia no variarà respecte al model anterior de visita si no és que l'escola en qüestió 

sol.licita repondre a qualsevol de les activitats que allotjarà al repositori en finalitzar l'aprofitament 

de la visita.
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5.2.2 Recursos materials i tecnològics

Guiart ja compta amb els recursos materials i tecnològics necessaris i no suposaria fer cap mena 

d'inversió.

L'allotjament de la web s'hauria de pagar igualment i la plataforma wikispaces corre a càrrec de les 

escoles  i  es  tracta  d'una  wiki  gratuïta  fins  a  2GB,  xifra  difícilment  assolible  per  un  projecte 

específic.

5.2.3 Fòrmules de finançament

Com s'ha vist anteriorment, les úniques despeses que suposa l'el.laboració del projecte són la 

contractació temporal d'un programador i l'augment de sou i de responsabilitat de l'encarregat dels 

continguts de la web. 

Com a molt,  es podria destinar un 10% dels guanys de les visites de 'Guiart didàctica'  per al 

manteniment i millora dels materials així com l'augment de sou esmentat.

5.3 Tria del model formatiu

El pas pel projecte d'una escola suposarà passar per 2 estadis amb els quals s'utilitzarà un model 

mixt d'aprenentatge :

El primer estadi correspon a la lectura dels continguts allotjats a la web i l'orientació per tal de 

preparar la visita i, posteriorment, la visita presencial.

El segon estadi correspon a l'aprofitament de la visita a l'aula on s'utilitzarà wikispaces com a 

repositori  dels continguts apresos i s'exposarà presencialment a classe la feina feta, si  així es 

desitja per part del tutor encarregat.

5.4 Tria de les assignatures

Les  activitats  que  es  poden  dur  a  terme  seran  diferents  en  cadascuna  de  les  18  visites 

proposades, l'adaptació curricular depèn del tutor encarregat. Tot seguit es proposen exemples:

Visita Temes relacionats

La Ruta Barcino Època romana

Barri Gòtic Època medieval

El Call Judaisme

La Ribera i els Gremis Segle XIV

Barceloneta i el mar Mar Mediterrani

La Ciutadella i l'Expo Universal del 1888 Zoo

Montjuïc i l'Expo del 1929 Bauhaus

Pedralbes: Monestir i Pavellons Güell Arquitectura gòtica

Sagrada Família i Hospital Sant Pau Simbologia
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Més Gaudí (Casa Calvet, Vicenç, Teresianes i 
P. Güell)

Gaudí

Passeig de Gràcia i Pedrera Modernisme

L'Eixample de Cerdà Urbanisme

Ruta Doménech i Montaner Estil floral

Ruta Puig i Cadafalch L'etapa daurada

Ruta Picasso Els quatre gats

Art Contemporani: Tàpies i Macba Art contemporani

Arquitectura Contemporània Nou urbanisme

6. Aspectes clau del projecte:

Un cop feta la contextualització i l'anàlisi de necessitats cal veure quins són els aspectes clau del 

projecte:

La comunicació entre el client/escola i l'empresa/Guiart serà clau per tal que es pugui vendre el 

producte i el resultat sigui satisfactori.

Fer una difusió del projecte als diferents clients amb els quals compta Guiart i alhora buscar-ne de 

nous mitjançant un bon posicionament a la xarxa.

L'acollida del projecte per part de les escoles serà clau per veure realment fins on pot arribar. 

Caldrà  anar  a  buscar  aquelles  escoles  que presentin  unes  característiques  que s'adeqüin  al 

projecte per tal de facilitar la feina a aquelles que no gaudeixin de tanta experiència TIC.

Després de l'experiència de diverses escoles caldrà fer una avaluació per determinar quines coses 

han funcionat i quines s'han de millorar o canviar.

Xavier Gil Amorós                                                      10                      Aprofitament del turisme escolar a Guiartbcn 



7. Objectius del projecte

7.1 Objectius generals

a) Crear un repositori de continguts relacionats amb l'oferta de visites de Guiart didàctica.

b) Fomentar la comprensió del patrimoni cultural a partir de la visita i de la posterior realització de 

nous materials a la wiki.

7.2 Objectius específics

a) Oferir un servei amb valor afegit respecte a la resta d'oferta del mercat.

c) Captar nous clients.

d) Omplir el buit que hi ha entre setmana respecte al turisme. Fomentar el turisme intern escolar.

e) Generar contingut relacionat amb el sector del turisme a partir de l'elaboració de materials per 

part de les visites i els seus treballs que s'en derivaran.

f) Posicionar la web de Guiart gràcies a la creació de noves URL
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8. Planificació i disseny

8.1 Planificació de tasques (ADDIE)

Fase Responsables Temporització Accions

Anàlisi Xavier i Marina 1 setmana Anàlisi de la necessitat formativa

Marina 1 setmana Definir el target

Xavier 1 setmana Definir els objectius i la metodologia

Xavier i Marina 1 setmana Definir els recursos humans necessaris

Xavier  i 
Programador

1 setmana Definir els recursos tecnològics necessaris

Xavier 2 setmanes Establir un calendari d'actuació

Xavier i Marina 1 setmana Definir recursos econòmics necessaris

Disseny Xavier  i 
Programador

1 setmana Disseny funcional

Xavier  i 
Programador

5 setmanes Disseny gràfic i interfície de la web

Xavier i Marina 3 setmanes Recollida de material multimèdia

Xavier 2 setmanes Disseny de l'avaluació

Desenvolupament Xavier i Marina 6 setmanes Selecció i creació de continguts

Programador 6 setmanes Creació de la web

Xavier  i 
Programador

3 setmanes Desenvolupament del repositori

Xavier i Marina 5 setmanes Redacció de guies didàctiques i continguts

Traductors 5 setmanes Traduccions

Implementació Marina 1 setmana Formació de les guies

Escola i Guia 3 setmanes Realització de la prova pilot

Programador 2 setmanes Revisió i millora de la web

Xavier 2 setmanes Pla de comunicació

Avaluació Xavier 1 setmana Avaluació prèvia

Xavier i Marina 1 setmana Avaluació trimestral

Xavier i Marina 2 setmanes Avaluació anual
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8.2 Viabilitat de les tasques d'implementació

La viabilitat del pla vindrà determinada per les avaluacions prèvies que es realitzaran a les guies, 

als tutors de les escoles i a alguns alumnes. 

Quants més siguin els canvis i les intervencions que hagi de fer el programador de la web, major 

serà el cost. Guiart està disposat a fer una inversió d'entre 2.000 i 3.000 euros anuals com a 

màxim per tal de fer millores a la web en general, cosa que inclou l'apartat de Guiart didàctica i el 

seu repositori de materials.

A priori, el projecte no presenta cap mena de dificultat, però és probable que a mesura que se 

n'avalui  el  seu  funcionament,  se'n  millorarà  el  seu  aprofitament  i  els  materials  resultants  de 

l'aprofitament de les visites donaran valor al repositori de materials.
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8.3 Cronograma inicial

8.4 Disseny del projecte
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8.4.1 Models pedagògics

El model pedagògic escollit és el constructivista que tot seguit s'exposa teòricament:

Origen:

El constructivisme és una posició compartida per diferents tendències de la investigació

psicològica i educativa.

Entre elles es troben les teories de Piaget (1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner

(1960) tot i que cap d'ells es va denominar com constructivista, les seves idees i propostes

il.lustren aquest corrent.

Característiques diferencials del constructivisme:

El constructivisme és una teoria que pretén explicar quina és la natura del coneixement humà.

L'aprenentatge és essencialment actiu. Una persona que aprén una cosa nova, la incorpora a les

seves experiències prèvies i a les seves pròpies estructures mentals.

Cada nova informació és assimilada i dipositada en una xarxa de coneixements i experiències que

existeixen prèviament.

El procés és subjectiu, ja que cada persona va modificant segons les seves experiències.

L'experiència condueix a la creació d'esquemes mentals, aquests són models mentals que

emmagatzemem a les nostres ments i que van creixent i fent-se més complexos a través de dos

procesos complementaris: l'assimilació i l'allotjament (Piaget, 1955)
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El constructivisme també té un fort component social, el desenvolupament cultural apareix

doblement, primer en un nivell social i després a nivell individual (Vygotsky, 1978)

L'aprenentatge constructivista, té 8 característiques diferencials (Jonassen, 1994):

1. L'ambient constructivista en l'aprenentatge proveeix a les persones el contacte amb múltiples

representacions de la realitat.

2. Les múltiples representacions de la realitat evadeixen les simplificacions i representen la 

complexitat del món real.

3. L'aprenentatge constructivista s'enfatitza en construir coneixement dins de la reproducció del 

mateix.

4. L'aprenentatge constructivista ressalta tasques autèntiques d'una manera significativa en el 

context, en lloc d'instruccions abstractes fora de context.

5. Proporciona entorns d'aprenentatge com entorns de vida diària enlloc d'una sequència 

predeterminada d'instruccions.

6. Els entorns d'aprenentatge constructivista fomenten la reflexió en l'experiència.

7. Permeten el context i el contingut depenent de la construcció del coneixement.

8. Recolzen la construcció col·laborativa de l'aprenentatge mitjançant la negociació social.

Objectius educatius que es plantegen

Els principals objectius que es busquen són la creació per part de l'alumne de models mentals

que el permetin afrontar la resolució de problemes en la vida real.

Aquests models es desenvolupen mitjançant activitats complertes a l'aula que resultin

intrínsecament interesants i significatives per l'alumne.

Es pretén ensenyar a pensar i a actuar mitjançant continguts significatius del seu entorn físic i

social desenvolupant habilitats i realitzant activitats que permetin descobrir, assimilar, acomodar i

relacionar les experiències d'aprenentatge.

S'han de presentar activitats relacionades amb el món real i d'interès personal. Han d'incloure la

solució de problemes i la consecució de fites.

8.4.2 Rols

Rol de l'estudiant

En el procés d'aprenentatge constructivista, el professor cedeix el protagonisme a l'alumne.

L'alumne és el responsable del seu propi aprenentatge, mitjançant la seva participació i la

col·laboració amb els seus companys.

Ell és qui haurà d'aconseguir la transferència d'allò teòric cap a àmbits pràctics situats en

contextos reals.
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Rol del Docent

La funció del docent és la d'orientar i guiar dins l'activitat.

El professor accepta i impulsa l'autonomia i iniciativa dels alumnes.

Utilitza terminologia com: classificar, analitzar, deduir, elaborar, pensar...

Investiga sobre la comprensió de conceptes que tenen els estudiants abans de compartir

amb ells la seva pròpia comprensió d'aquests conceptes.

Desafia la indagació fent preguntes que necessiten respostes molt ben reflexionades i

desafia també que es fagin preguntes ells mateixos.

Interacció entre els estudiants

Els estudiants constructivistes aprenen a utilitzar la seva creativitat per aplicar el seu propi

significat a un tema uilitzant les circumstàncies de l'entorn social i cognitiu d'ells mateixos.

Desenvolupar les capacitats per a resoldre problemes com a grup i ajudar els estudiants a

resoldre els conflictes és una part vital de l'experiència constructivista.

L'aprenentatge a prop de la solució de problemes i l'obtenció del coneixement mitjançant

l'aprenentatge col·laboratiu s'aconsegueix compartint experiències amb els altres estudiants.

Aquestes idees es duen a la pràctica en el model constructivista.

Relació Docent/Alumne

El professor en el seu rol de mediador ha de recolçar a l'alumne per a ensenyar-lo a pensar, a

prendre consciència dels seus propis processos mentals i a incorporar objectius

d'aprenentatge dins el currículum escolar.

Criteris i instruments d'avaluació

Resulta obvi suposar que la nova persepectiva constructivista aplicada a l'evaluació i portada a

l'aula continui millorant la qualitat de l'educació en eficiència i en eficàcia. L'eficiència posa l'èmfasi

en els processos i l'eficàcia el posa en els resultats i, si totes dues es perfilen amb indicadors

positius, llavors s'aconsegueix l'efectivitat. Això significa que es produeix un impacte en la

comunitat educativa en la mesura que es compleixen plenament els objectius, les metes i els

assoliments proposats.

Per a operacionalitzar la teoria avaluativa a l'aula és necessari, en primer lloc, partir de la base de

l'eficiència i les seves característiques:

• Realitzar correctament les activitats.

• Tenir cura i treure rendiment dels recursos.

• Complir les tasques i obligacions en els temps establerts.

• Mantenir equips.
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• Assolir els objectius.

Aplicació de les TIC en entorns d'aprenentatge cons tructivista

L'aparició d'internet va ser l'element que ha permès al constructivisme desenvolupar-se de forma 

real.

Per l'aprenentatge constructivista s'han d'oferir entorns en què l'alumne pugui crear el seu ambient 

adequat per l'aprenentatge. Aquests entorns han de ser connectats, flexibles, interactius, 

multimèdia... per tal de poder reproduir situacions "reals" i complertes.

Aquestes eines són múltiples i moltes vegades es troben reunides en Campus Virtuals.

Aquestes són algunes de les aplicacions més representatives de les TIC com eines de

l'aprenentatge constructivista:

Xarxes socials: com a continuació de l'aula escolar.

Wikis: webs de creació col·laborativa

Blogs: Espais de creació de contingut personal amb retroalimentació d'altres usuaris.

Xats

Fòrums...

La web 2.0 ha permès una integració d'aquests serveis entre ells i amb altres interessants (àlbums 

virtuals d'imatges i vídeos, discs durs virtuals...) que finalment deriven a un nou paradigma que es 

pot anomenar Connectivisme. (Siemens, 2004)

8.5 Disseny del projecte:

8.5.1 Material de les visites

8.5.1.1 Material previ pels professors

Introducció al context històrico-social

Catalunya a mitjan segle  XIX,  s’havia  convertit  en el  motor  econòmic d’Espanya gràcies a la 

Revolució Industrial iniciada al final del segle anterior. L’empenta de la burgesia catalana va situar 

la indústria catalana a nivells europeus, gràcies a l’aplicació del vapor. Per desenvolupar aquesta 

indústria  es produí,  a  més,  una demanda de mà d’obra  que va  fer  que s’originés un corrent 

migratori, primer de l’interior de Catalunya i després de la resta de la Península, cap a les ciutats 

on s’instal·laven les fàbriques. En aquest context es desenvolupen ràpidament les ciutats.

Barcelona es va convertir en el motor econòmic de Catalunya i arribà a tenir 500.000 habitants al 

final del segle XIX. A mitjan segle XIX, Barcelona creixia en població, però no en espai. Tant la 

burgesia  com  el  proletariat  necessitaven  una  reforma  urbana  de  la  ciutat  que  passava  per 

enderrocar  les  muralles  medievals.  El  1856  s’aprovà  el  Pla  Cerdà,  que  donaria  a  la  ciutat 

l’estructura quadriculada dividida en illes de cases que caracteritza el pla de la ciutat.
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En l’àmbit  cultural,  la  transformació  econòmica  i  social  promoguda  per  la  industrialització  va 

diferenciar Catalunya de la resta del territori espanyol, i va constituir un factor important per a la 

recuperació de la identitat col·lectiva. La recuperació es va iniciar amb la rehabilitació literària de la 

llengua catalana, gràcies a la Renaixença, i va continuar amb l’aparició de diferents moviments 

artístics,  com  ara  el  modernisme  i,  posteriorment,  el  noucentisme.  Al  final  del  segle  aquest 

fenomen cultural va derivar cap a la formació del catalanisme polític.  

En l’àmbit social, les difícils condicions de treball i de vida del proletariat van provocar que aquest 

s’agrupés  en  diferents  organitzacions  sindicals  i  obreres,  seguint  les  influències  d’altres 

organitzacions europees de caràcter marxista o anarquista. Paral.lelament, van sorgir diferents 

organitzacions de caràcter catòlic que procuraven acostar l’obrer a l’Església.

Antoni Gaudí. Apunts biogràfics

El 25 de juny de 1852,  Antoni Gaudí naixia a Reus. Si bé la documentació del bateig no deixa cap 

mena de dubte  de quina fou la  seva ciutat  natal,  Gaudí va  deixar  sempre el  dubte sobre  la 

veracitat d'aquest fet argüint que el lloc de naixença fou al taller de calderer que el seu pare tenia 

a Riudoms, poble proper a la capital del Baix Camp. Procedent doncs, d'una família de calderers 

de llarga tradició,  el  contacte amb el món artesanal,  amb els materials i  les seves tècniques, 

configura una de les fonts d'inspiració en la seva obra. 

Gaudí va tenir una infantesa malaltissa, amb sovintejades crisis pulmonars i artritis reumàtica, que 

l’allunyaren  massa  sovint  de  les  aules.  Contràriament  però,  desenvolupa  una  gran  capacitat 

d'observació de l'entorn rural i les formes naturals que projectarà més endavant en totes les seves 

construccions:  troncs  d'arbres,  plantes,  minerals  i  roques,  ossos,  fòssils....  L'esperit  curiós  i 

l'admiració per la natura, que segons el propi Gaudí és "un gran llibre", els expressa en totes les 

seves obres mitjançant  el  disseny en tres dimensions d'aquestes formes orgàniques que tant 

l'apassionen. 

El 1863, va iniciar els estudis de secundària. Gaudí no va ser un alumne brillant.

Després de diferents vicissituds personals i acadèmiques, el 1874 va matricular-se oficialment a 

l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Barcelona combinant la seva tasca acadèmica amb el 

seu treball com a delineant d’enginyers i arquitectes, com Josep Fontseré,  Francisco de Paula del 

Villar, August Font o Joan Martorell.

Gaudí ja era conscient llavors, que la seva obra no era una repetició o la mera continuïtat d’allò 

que els arquitectes havien fet fins llavors. A través de l’estudi i de l’observació, havia descobert les 

lleis geomètriques i constructives de la natura, esdevenint així el seu model creatiu.
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Obté el títol d’arquitecte l’any 1878, moment en què  conegué a Eusebi Güell i Bacigalupi, un dels 

empresaris més importants del país, d’una gran sensibilitat artística i social, que va saber entendre 

Gaudí  convertint-se  en  un  dels  millors  amics  de  l’arquitecte  i  el  client  principal  de  la  serva 

trajectòria. Bona prova d’això en són els  encàrrecs de la finca Güell (1884-1887), el Palau Güell 

(1888), els cellers Güell al Garraf (1895-1897), el xalet del Catllaràs (1905) i les dues obres més 

creatives de la maduresa de l’artista: el Park Güell (1900-1914) i l’església de la Colònia Güell 

(1908-1917).

Alhora, el seu amor per la terra fa que Gaudí participi en el naixement del moviment excursionista 

català, moviment que li aporta importants contactes socials. Entre d'altres coneix a Joan Martorell, 

qui li presenta Josep M. Bocabella. Gràcies a Bocabella, Gaudí rebrà l’encàrrec de continuar les 

obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família, a la qual dedicarà la resta de la seva vida.

Paral.lelament al seu treball a la Sagrada Família, Gaudí rebia d’altres encàrrecs, alguns d’ells, 

iniciativa de la nova classe burgesa, que volia plasmar amb projectes arquitectònics agosarats, la 

seva puixança social. Així, Gaudí projecta la casa Vicens (1883-1888), El Capricho (1883-1885), la 

casa Calvet  (1898-1899),  la casa Batlló  (1904-1906),  Bellesguard (1900-1909) o la Casa Milà 

(1906-1912). 

Al 1910, Gaudí torna a patir una dura convalescència: aquest cop les febres de Malta l'obliguen a 

prendre repòs i ell escull Vic i Puigcerdà com. És allí on redacta el seu primer testament. Malalt i 

tot, té forces per dissenyar el 1911 la façana de la Passió de la Sagrada Família.  

A partir de 1914 i fins al final de la seva vida (1926), l’arquitecte es dedicarà exclusivament a la 

construcció del Temple de la Sagrada Família. Són anys de gran penúria econòmica del Temple 

però Gaudí esdevé el principal impulsor de l'obra i l'explica, amb tot detall i sense fatiga, a tothom 

qui visita el temple. 

El  dia 10 de juny de 1926, Antoni  Gaudí moria a Barcelona després de ser atropellat  per  un 

tramvia uns dies abans, quan es dirigia a peu des de la Sagrada Família a la Plaça de Sant Felip 

Neri. El seu enterrament esdevingué una gran manifestació ciutadana i el seu cos fou enterrat a la 

cripta del Temple al que tant s'havia dedicat.

El temple de la Sagrada Família 

El 1870, Josep M. Bocabella i Verdaguer funda l'Associació espiritual de devots de Sant Josep, 

associació que promou la construcció d'un temple expiatori dedicat a la Sagrada Família.

Amb els donatius dels devots, l'any 1881 l'associació compra una illa sencera del nou eixample 

barceloní entre els carrers Marina, Provença, Sardenya i Mallorca per construir-hi el temple. El 
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1882, s’encarrega a l'arquitecte Francesc de Paula del Villar el primer projecte del temple, de tres 

naus, set capelles absidals i una agulla de 85 metres,  i el dia de sant Josep (19 de març) de 1882, 

es posa la primera pedra de la nova construcció. 

Per discrepàncies amb l'arquitecte Joan Martorell - assessor de Bocabella - Del Villar dimiteix del 

seu càrrec i Gaudí, ajudant de Martorell, és nomenat l'arquitecte del Temple a finals de 1883. 

L’any 1889 Gaudí va finalitzar la construcció de la cripta, continuant l’obra per l’absis. El 1892, 

gràcies a un donatiu molt important, l’arquitecte plantejarà un nou projecte per al temple, molt més 

ambiciós en quan a les estructures i la seva forma, superant l’estil neogòtic del projecte inicial de 

Villar. 

El concepte del nou temple es basa en la verticalitat amb la voluntat que el nou edifici sobresurti 

de la resta de construccions de la ciutat.

Gaudí projecta un temple amb planta de creu llatina, amb cinc naus i un absis amb set capelles i 

un creuer amb tres naus. Un cimbori situat al centre del creuer, simbolitzant la figura de Crist, 

s’elevarà  fins  als  170  metres  d’alçada,  flanquejat  per  quatre  cimboris  més,  representant  els 

evangelistes. Cobrint l’absis, un darrer cimbori, dedicat a la verge Maria.

A l’exterior, va concebre tres façanes: les del Naixement  i Passió de Jesucrist als extrems del 

transsepte i la de la Glòria com a portalada principal als peus de la nau central.  Cada façana 

quedava coronada per quatre campanars, com a símbols dels dotze apòstols. Tancant el temple, 

Gaudí projectà un claustre, per tal d’aïllar-lo de l’exterior. 

Davant  la  certesa  que  un  conjunt  d’aquesta  envergadura  no  podria  acabar-se  en  una  sola 

generació,  Gaudí  proposa  dividir  l’obra  en  parts,  continuant  la  seva  construcció  amb  la 

fonamentació i aixecament de la façana del Naixement cap el 1892. 

Al Temple de la Sagrada Família, Gaudí porta a la pràctica les solucions constructives que havia 

experimentat  anteriorment  en  d’altres  edificis  com  l’església  de  la  colònia  Güell.  Per  a  la 

construcció del temple, parteix de la confecció de diverses maquetes polifuniculars (amb cordes i 

pesos), maquetes de guix, dibuixos i plànols, amb la voluntat de deixar als seus deixebles tot el 

material possible per poder acabar l’obra.

Per acollir els fills dels paletes que treballaven en la construcció del temple i els nens del barri, 

Gaudí va construir entre el 1908 i 1909 les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. Atès el seu 

caràcter  d'obra  temporal,  havia  de  ser  un  edifici  petit,  de  concepte  senzill  i  de  construcció 

econòmica al que Gaudí va aplicar les lleis de la geometria reglada. Amb l'ondulació dels murs 

longitudinals, construïts amb maó, va saber donar a l’edifici, una gran solidesa i resistència.
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L’any 1925 Gaudí veia coronada la torre campanar dedicada a l’apòstol Bernabé. Seria l’única 

torre acabada que veuria, davant la imminent mort el dia 10 de juny de 1926.

Els  arquitectes  que  fins  llavors,  treballaven  com  a  ajudants  a  l’obra  esdevindran  els  seus 

continuadors. Primer, Domènec Sugrañes, després Francesc de Paula Quintana.

El 1929 es van acabar els campanars restants d'aquesta façana als que s'afegirà, l'any 1933, la 

llanterna de la fe i el xiprer central. 

El 20 de juliol de 1936, uns escamots  cremen la cripta, les Escoles i l’obrador de Gaudí, on hi 

havia tot el material d’estudi del temple, tant dibuixos com maquetes.

No serà fins el 1940, en plena dictadura franquista, que l'arquitecte Francesc Quintana restaura la 

cripta cremada i reconstrueix les maquetes, a través de les quals, avui en dia, es construeix el 

temple.

Des de  la  celebració  del  centenari  del  naixement  de  l’arquitecte  el  1952,  l’interès  per  Gaudí 

comença  a  créixer.  L’any  1954  els  arquitectes  Quintana,  Puig  Boada  i  Lluís  Bonet  inicien  la 

construcció de la Façana de la Passió.

El dia de Sant Josep del 1958 es dóna un nou impuls a l'obra amb la col·locació del grup del 

Naixement de J. Busquets damunt la columna amb la genealogia de Jesucrist.

El 1957, la Junta Constructora del Temple aprofita la celebració del 75è aniversari de la col.locació 

de la primera pedra del Temple per a anar a Roma i demanar el suport del papa Pius XII. A més a 

més, amb les jornades de Capta anual per recollir almoines, s’aconsegueix el suport econòmic 

definitiu  per  enllestir  coronar  les quatre torres campanars de la  façana de la  Passió el  1976. 

Aquest mateix any assumeix la direcció de les obres l’actual director, Jordi Bonet i Armengol.

El 1986 l’escultor Josep Maria Subirachs rep l’encàrrec de realitzar els grups escultòrics de la 

façana de la Passió. D’una banda, Subirachs se cenyia al projecte de la façana deixat per Gaudí el 

1911, de l’altra però, impregnava el temple del seu estil personal, marcant així la diferència tant 

cronològica com estilística respecte de l’obra de l’arquitecte.

Actualment, l’escultor continua treballant en les obres del temple, duent a terme diferents projectes 

escultòrics.

La iconografia del temple

La façana del Naixement  està més o menys orientada cap a l’Est, per on surt el sol. És la façana 
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de la  “vida”.  Les tres portalades simbolitzen la  Fe,  l'Esperança i  la  Caritat  i  s’hi  distribueixen 

escenes  referents  a  la  vida  de Jesús:  el  naixement,  la  infantesa  i  l’adolescència.  Els  quatre 

campanars que coronen la façana estan dedicats als apòstols Maties, Judes, Simó i Bernabé.

Devem les escultures d’aquesta façana a Joan Matamala, que treballà sota la direcció atenta de 

Gaudí,  i  Jaume Busquets i  Etsuro Sotoo,  que continuaren la  decoració escultòrica  des  de la 

dècada dels cinquanta fins al seu acabament.

La façana de la Passió , nua d'ornaments, de formes simples i dures, és el símbol del dolor i de la 

mort de Jesucrist. D’aquesta manera, contrasta amb la joia i l’esclat de vida que podem trobar a la 

façana del Naixement. Des dels elements arquitectònics -com les columnes del pòrtic – fins als 

conjunts  escultòrics que narren els  últims dies de la  vida de Jesús,  reforcen el  patiment  i  el 

sentiment de pèrdua davant la mort. Els conjunts escultòrics elaborats per l’escultor Josep Maria 

Subirachs s’adiuen perfectament al dramatisme del moment narrat. També són obra de l’escultor 

les tres portes  representatives  de les  virtuts  teologals.  Les torres campanar  d’aquesta façana 

estan dedicades als apòstols Jaume, Bartomeu, Tomàs i Felip. 

La  façana de la Glòria  esdevindrà la façana principal del Temple i encara no està construïda. 

Orientada a migjorn, estarà dedicada a la Glòria de Jesús i ens mostrarà les  conseqüències del 

pecat,  de  la  virtut  i  del  cel,  on  s'hi  arriba  a  través  de  l'oració  i  els  sagraments.

D'aquí que la façana mostri, per ordre d'ascensió, l'infern, la mort, les virtuts, els dons de l'Esperit 

Sant, i en el seu cim la Trinitat. Les set columnes exteriors del porxo simbolitzaran els set dons de 

l'esperit Sant.

A l'igual  que  les  altres  dues  façanes,  disposarà  de  tres  portals  que  simbolitzaran  les  virtuts 

teologals (Fe, Esperança i Caritat), i quatre campanars que s'aixecaran sobre el porxo, dedicats 

als apòstols Andreu, Pere, Pau i Jaume.

Per dur a terme la façana principal, caldrà enderrocar els edificis de l’illa de cases que hi ha al 

davant (delimitada pels carrers Mallorca, Marina, València i Sardenya) i soterrar el carrer Mallorca 

per tal de construir una gran escala d’accés al temple i una plaça. 

Els  dotze  campanars  que  representen  els  dotze  apòstols  són  coronats  amb  els  símbols 

episcopals de la creu, la mitra, l'anell i el bàcul, ja que els bisbes són els continuadors avui de la 

tasca que iniciaren els apòstols de Jesús. 

A més a més de les dotze torres campanars, el temple de la Sagrada Família estarà coronat per 
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sis  cimboris .  El  més alt  i  important  s’ubicarà  en el  centre  del  transsepte  i  estarà  dedicat  a 

Jesucrist (s’alçarà a uns 170 metres) i estarà rematat per una gran creu. Al seu voltant s’aixecaran 

els cimboris dedicats als quatre evangelistes, coronats amb els seus símbols: Mateu (àngel), Lluc 

(bou), Marc (lleó) i Joan (àguila). Sobre l’absis del temple, l’últim dels cimboris estarà dedicat a la 

Mare de Déu i estarà coronat amb un estel lluminós. 

Coronant exteriorment els trams de voltes de la nau, podem trobar la representació de fruits. Al 

costat oriental,  hi trobarem els fruits de primavera i  estiu (nespres, cireres, prunes,  préssecs i 

peres)  mentre  que al  de  ponent,  s’hi  reprodueixen  els  fruits  de  la  tardor  i  l’hivern  (taronges, 

castanyes, caquis, figues ametlles i pomes). 

Les  columnes de l’interior  del  temple  representen els  evangelistes,  apòstols  i  el  conjunt  de 

l’Església Universal: les diòcesis catalanes, les dels antics territoris de la Corona d’Aragó, dels 

arquebisbats espanyols i els dels diferents continents, com a pilars de la comunitat cristiana.

Segons Gaudí, l'interior del temple "serà com un bosc". Les formes de les columnes recorda els 

troncs dels arbres, amb les seves branques. La llum, en filtrar-se entre les columnes a diferents 

alçades a través dels finestrals, crearan una fresca atmosfera de sotabosc. 

La Sagrada Família, present i futur

Des del seu origen, la Sagrada Família s’erigeix com un temple expiatori. Les obres seran 

finançades amb els donatius i almoines dels fidels, un aspecte que, mantingut fins avui, imprimeix 

el caràcter d’”església del poble” al temple.

El fet que l’edifici estigui en contínua transformació el fa únic al món. Actualment es treballa en la 

zona de l’absis i la façana de la Glòria, partint dels models de guix de Gaudí, que amb el suport de 

les noves tecnologies informàtiques, permeten una fidelitat d’execució respecte del projecte 

original.

8.5.1.2 Activitats durant la visita i proposta d'ac tivitats a l'aula per a grups de primària 
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REBUDA DEL GRUP

- Divisió del grup en dues aules: 

L’aula que reprodueix l’escola és més adequada per a grups de Primària

L’aula que reprodueix l’obrador és més adequada per a grups d’ESO i Batxillerat.

Conscients que els grups que venen a fer la visita a la SF s’han de dividir i no es disposa de dues 

aules iguals, es disposarà de material de suport per treure’n el màxim profit (fotografies).

- Incidir que l’espai on es troba el grup també és obra de Gaudí com la SF i que tenia   unes 

funcions concretes: atendre les necessitats escolars dels fills dels treballadors de la SF. 

Conceptes a treballar: 

Definir el concepte d’arquitecte (per tots els nivells de Prim.). Diferenciar-lo d’un manobre, que és 

qui executa. 

Veure quins estris i mètodes utilitza Gaudí per treballar: plànol, maquetes guix...

Comparar el treball d’un arquitecte avui (ordinadors) amb l’utilitzat per Gaudí, amb una base més 

experimental (maquetes). 

Mostrar un plànol de les escoles i preguntar-los si saben de quin edifici es tracta. A partir d’aquesta 

pregunta, observa la forma de els murs en el plànol i comparar-la amb la de l’espai on ens trobem. 

Resseguir l’espai amb les mans/cos per percebre la ondulació (només 1r i 2n cicle) 

Relacionar  la  línia  ondulada/corba amb elements de la  natura (onades,  perfil  muntanyes,  cos 

d’una serp, cuc…). 

Gaudí observa la natura de petit, al Camp de Tarragona i s’inspira en ella per realitzar les seves 

formes i estructures arquitectòniques.

Introduir aspectes biogràfics d’Antoni Gaudí:

- origen

- estudis d’arquitectura a Barcelona

- La major part de les seves obres les compaginarà amb la construcció de la SF (1883-1926)

- SF vivenda-taller. Últims mesos de vida. Mort-tramvia
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Des de l’exterior, veure el sostre de les escoles. Els nens/nenes amb el moviment de les mans 

poden reproduir la forma del sostre. Per què un sostre ondulant?? 

Dinàmica:  Es  poden  utilitzar  fulles  dels  arbres  i  aigua  per  comprovar  com  aquestes  formes 

permeten desaiguar-la.

Relació present-passat: relacionar l’espai  amb les seves aules (similituds-diferències, projeccions-

pissarra, plomes-bolígraf...). Visualització de les imatges de l’escola en funcionament. 

Amb els alumnes de 3r cicle de Prim. Podem introduir aspectes més socials en l’obra de Gaudí 

(escolarització dels fills dels treballadors, gratuïtat...)

L’ordre de la visita per als grups de Primària (tots els nivells) serà:

1. RECORREGUT PER L’INTERIOR DEL TEMPLE

Joc d’observació (només 2n i 3r cicle Prim.)

Dividir el grup en 4 equips i plantejar l’observació següent:

- Materials utilitzats

- Formes de les columnes

- Forma del sostre

- Què està passant? (què veuen, senten, qui hi ha ...)

Aquesta observació ens permetrà treballar temes d’interès de l’interior del temple després d’haver 

vist la façana del Naixement.

2. FAÇANA DEL NAIXEMENT

Concepte a treballar:

- Història de l’edifici:

Com va començar l’obra? Quan comença a treballar-hi Gaudí?

Quines parts va veure finalitzades Antoni Gaudí abans de morir?
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- Iconografia

Relacionar els elements bàsics del pessebre amb la façana del Naixement.

Què és la Sagrada Família?? On va néixer el Nen Jesús?

Material de suport: figures del pessebre (Sagrada Família + bou + mula + estel)

Ordenar les figures i buscar-les entre les escultures de la façana.

Dinàmica (només 1r i 2n cicle de Primària): Trobar a la façana elements de la natura: plantes, 

flors, animals (oca, camaleó, tortuga, gos...)

Explicar que aquestes plantes i animals es podrien trobar en els escenaris testimoni de la vida de 

Jesús.

- orientació (només 3r cicle de Prim.)

Correspondència entre el Naixement de Jesucrist i naixement del dia (Est) i entre la mort de Crist 

(façana de la Passió) i posta de sol (Oest)

Material: brúixoles

3. INTERIOR DEL TEMPLE

Reprendre el joc d’observació realitzat anteriorment per treballar els temes proposats:

- Materials utilitzats

Citar-los

- Formes de les columnes

Quina forma tenen? S’assemblen a algun element de la natura que coneixen?

Relació arbre-columna: tronc-branques-fruits

- Forma del sostre

Quina forma tenen? S’assemblen a algun element de la natura que coneixen?

Relació obertures/vitralls-sol: formes per aportar el màxim de llum possible a l’interior del temple.

- Què està passant? (què veuen, senten, qui hi ha ...)

Sorolls, molts turistes, treballadors, maquetes, peces de l’obra...

Edifici en construcció. Únic temple obert al públic en construcció, canvi constant.

Com es financia la construcció del temple: “es de tots i no és propietat de ningú”. Intentar que “es 
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facin seus l’edifici”. 

Possibilitat de veure com canvia, evoluciona... i veure’l acabat!!

La forma del Temple:

Dinàmica: estirem un nen/nena a terra (en la mateixa direcció de la planta) i fer una rotllana al 

voltant. Fer un símil entre el cos i la planta:

- Cap/absis

- Braços: creuer

- Cos-cames: nau principal i laterals

Identificar la forma de creu: si hi ha possibilitat, es podria resseguir el cos del nen/a amb un guix i 

comparar-lo amb una planta en forma de creu.

Col.locar  sobre les mans del  nen/a estirat  a terra una fotografia de la  façana del  Naixement, 

Passió i ???

Com us imagineu que serà la façana que falta?? Posar un dibuix del projecte.

La fotografia de la façana de la Passió ens conduirà fins la nova parada.

4. FAÇANA DE LA PASSIÓ

Diferències i semblances entre la façana de la Passió i la del Naixement.

Per què són diferents? 

- construcció posterior

- escultor de la nostra època, J.M. Subirachs

- estil (manera de treballar les figures). Incidir específicament amb la idea del ple i el buit (2on i 

3r cicle de Prim)

- temàtica: mort de Jesucrist. Mostrar la figura de Crist a la creu (2n i 3r cicle de Primària)

Incidir en la orientació: en quin punt cardinal ens trobem? Quina relació podem establir amb la 

temàtica de la façana? (3r cicle de Primària)

Quan el grup vingui d’una escola religiosa, incidir més en les escenes que es desenvolupen en la 

façana.
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5. MUSEU

(Només grups de 3r. Cicle de Primària)

Veure el taller on es treballa avui.

Mostrar el mètode de treball de Gaudí: dibuixos i maquetes

Maqueta polifunicular: 

Per què la maqueta penja del revés?

Com podem veure la forma de l’edifici? Utilitzar una fotografia de la maqueta i donar-li la volta, 

reproduïnt el mecanisme utilitzat pel propi Gaudí.

Introduir la forma dels arcs catenaris, establint relacions amb el propi cos.

MATERIAL/IMATGES A UTILITZAR DURANT LA VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA 

1r.cicle de Primària

- 2 imatges de la planta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. DIN A3

- Fotografies de les escoles. 1 fotografia de cada. Din A3:

Interior d’una de les classes amb els alumnes i el mestre

Classe de geografia física

Esbarjo

Classe de gimnàsia

- 2 jocs de figures del pessebre: Verge, St. Josep, Nen Jesús, bou, mula, estel.

- 2 plantes de la Sagrada Família. Din A3

- 1 paquet de guixos blancs.

- 2 portaguixos

– 2 Imatges de les façanes (20 x 20): Naixement (2), Passió (2) i Glòria (2)

2n cicle de Primària

- 2 imatges de la planta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. DIN A3
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- Fotografies de les escoles. 1 fotografia de cada. Din A3:

Interior d’una de les classes amb els alumnes i el mestre

Classe de geografia física

Esbarjo

Classe de gimnàsia

- 2 jocs de figures del pessebre: Verge, St. Josep, Nen Jesús, bou, mula, estel.

- 2 plantes de la Sagrada Família. Din A3

- 1 paquet de guixos blancs.

- 2 portaguixos

– 2 Imatges de les façanes (20 x 20): Naixement (2), Passió (2) i Glòria (2)

3r cicle de Primària

- 2 imatges de la planta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. DIN A3

- Fotografies de les escoles. 1 fotografia de cada. Din A3:

Interior d’una de les classes amb els alumnes i el mestre

Classe de geografia física

Esbarjo

Classe de gimnàsia

- 2 jocs de figures del pessebre: Verge, St. Josep, Nen Jesús, bou, mula, estel.

- 2 plantes de la Sagrada Família. Din A3ç

- 2 brúixoles

- 1 paquet de guixos blancs.

- 2 portaguixos

- 2 Imatges de les façanes (20 x 20): Naixement (2), Passió (2) i Glòria (2)

- 2 Cadenes

- 2 Fotografies maqueta polifunicular DIN A3

8.5.1.3  Activitats  durant  la  visita  i  proposta  d'ac tivitats  a  l'aula  per  a  grups  d'E.S.O  i 

batxillerat 
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0. PRE-CONCEPTES

- Presentació

- Què sabeu de Gaudí i la seva activitat com a arquitecte?

- què heu treballat a l’escola?

- quines obres coneixeu de Gaudí?

1. ESCOLES

Sempre que sigui  possible i  no hi  hagi  dos grups a la  mateixa hora,  prioritzar  l’aula  on s’ha 

reproduït l’obrador de Gaudí respecte de l’aula on es reprodueix l’escola.

Conceptes a treballar: 

- mètode de treball de l’artista

- punt de partida de la seva obra, tant a nivell estructural com decoratiu: la natura

- geometria

- Introduir la biografia de Gaudí.

- La Sagrada Família com l’obra que ocupa bona part de la trajectòria professional de l’arquitecte. 

En paral.lel a aquesta construcció, Gaudí realitza molts altres encàrrecs. 

-  Diferenciar  els  encàrrecs  de caràcter  burgès/privat  de  les  característiques de l’encàrrec  del 

Temple de la Sagrada Família (religiós, devocional)

- Introduir els conceptes de “expiatori” i “entrada/donatiu”. Intentar que “es facin una mica seu el 

temple”.

Des de l’exterior de l’edifici de les escoles fer-los fixar en les formes de les parets i el sostre. 

Buscar la relació amb la natura.

2. FAÇANA DE LA PASSIÓ
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- Presentar el projecte de la Sagrada Família de forma global, utilitzant la maqueta.

- Orientació del temple respecte de:

Projecte inicial de Francisco de Paula del Villar

Projecte de Gaudí

El projecte de l’Eixample de Cerdà

La iconografia: naixement i mort de Jesucrist // + o – est/oest 

- Material: 

1. plànol parcel.lari de l’illa de l’Eixample on es troba el temple i les illes que l’envolten. Marcar-hi 

la planta del temple, carrers, places i les parcel.les que ocupen els edificis del carrer Mallorca que 

hauran de ser demolits.

2. acetat amb el dibuix del projecte del temple i voltants tal com està previst que sigui.

A partir d’aquest material plantejar les següents qüestions?

- Com es podrà dur a terme el projecte de la Sagrada Família?

- Quins problemes comportarà la construcció del projecte del temple?

-  La façana de la  Passió:  la  iconografia  de la  façana.  Lectura  de les imatges escultòriques, 

recorregut de lectura dels textos evangèlics, incidint en elements concrets que ens puguin ajudar a 

la identificació de les escenes (sobretot en els grups de 1r cicle ESO): criptograma, serp, gall, 

retrats de Subirachs i Gaudí, soldats-xemeneies Pedrera.

(2n cicle ESO/BATX)- Introduir el paper de Subirachs com a autor de les escultures de la façana. 

Introduir les característiques de l’obra de Subirachs: joc de volums invertits, línies molt marcades, 

geometrització, cert “expressionisme”.

BATX:  Relacionar  les  característiques  de  l’estil/obra  de  Subirachs  amb  la  d’altres  escultors: 

Gargallo i Julio González.

3. NAUS
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- A partir de la planta de l’edifici i utilitzant fotografies de les façanes incidir en:

On ens trobem??

Identificar la planta en forma de creu llatina

Relació planta-alçat

Ubicar les façanes.

Conceptes a treballar:

- Columnes: relació entre els materials i la seva funció

relació amb l’estructura de l’edifici

- Llum (vitralls): aspectes simbòlics i aspectes funcionals (distribució de la llum utilitzant formes 

geomètriques difusores de la llum)

- (2n cicle ESO-BATX) Edifici en construcció: “work in progress”: AVE, soterrament carrer Mallorca, 

eliminació edificis de vivendes.

4. FAÇANA DEL NAIXEMENT

-  Establir  comparacions  respecte de la  façana de la Passió,  tant  a nivell  formal  com a nivell 

iconogràfic/temàtic.

- Identificació d’alguns grups escultòrics

- Establir quines parts de l’obra va veure acabades Gaudí abans de la seva mort.

– Creieu que Gaudí treballava sol?? Introduir el grup de treballadors de Gaudí, citant alguns 

noms.

5. MUSEU
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- Observació dels dibuixos acolorits del temple:

- Quantes torres de l’edifici hem vist?

- Quantes torres tindrà l’edifici? 

- A qui correspon cada grup de torres? 

- I la diferència d’alçades? El per què de l’alçada de la torre més alta.

- Taller actual: comentar la continuació de l’obra i de quina manera es treballa

Introduir  aspectes  relacionats  amb  els  programes  informàtics  que  s’utilitzen  per  generar  les 

maquetes del temple: AUTOCAD... (només Batxillerat)

-  Maqueta polifunicular:  comentar  el  treball  experimental  en el  càlcul  del  pes suportat  per les 

estructures dels edificis. Com es faria aquest treball avui?

- El modernisme: (només 4rt ESO i Batxillerat). Observació del mobiliari litúrgic que hi ha al museu 

per tal de definir el modernisme com a estil i les seves característiques. Introduir el concepte d’”art 

total”. 

MATERIAL/IMATGES A UTILITZAR DURANT LA VISITA A LA SAGRADA FAMÍLIA 

1r cicle d’ESO. 1r-2n. ESO

- 1 Fotografia de l’obrador de Gaudí DIN A3

- 2 imatges de la planta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. DIN A3

- 2 Maquetes de l’hiperboloide

- 2 Maquetes de paper del Temple de la Sagrada Família. 

- 2 Plànols parcel.laris de les illes de cases adjacents al temple.

- 2 Acetats amb la planta del Temple (acabat)

- 2 brúixoles

- 2 Fotografies maqueta polifunicular DIN A3

- 2 Cadenes

2n cicle d’ESO. 3r-4rt d’ESO

- 1 Fotografia de l’obrador de Gaudí DIN A3
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- 2 imatges de la planta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. DIN A3

- 2 Maquetes de l’hiperboloide

- 2 Maquetes del paraboloide hiperbòlic

- 2 Maquetes de les superfícies reglades

- 2 Maquetes de paper del Temple de la Sagrada Família. 

- 2 Plànols parcel.laris de les illes de cases adjacents al temple.

- 2 Acetats amb la planta del Temple (acabat)

- 2 Fotografies maqueta polifunicular DIN A3

- 2 Cadenes

Batxillerat. 1r i 2n.

- 1 Fotografia de l’obrador de Gaudí DIN A3

- 2 imatges de la planta de les Escoles Provisionals de la Sagrada Família. DIN A3

- 2 Maquetes de l’hiperboloide

- 2 Maquetes del paraboloide hiperbòlic

- 2 Maquetes de les superfícies reglades

- 2 Maquetes de paper del Temple de la Sagrada Família. 

- 2 Plànols parcel.laris de les illes de cases adjacents al temple.

- 2 Acetats amb la planta del Temple (acabat)

- 2 Fotografies maqueta polifunicular DIN A3

- 2 Cadenes

- 2 jocs de fotografies d’escultures de J. M. Subirachs, Pablo Gargallo i Juli González

8.5.1.3 Esquema per a la visita de tots els nivells

Primer cicle de primària:
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Segon cicle de primària:

Tercer cicle de primària:
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Primer cicle d'E.S.O:

2n cicle d'E.S.O:
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Batxillerat:
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9. Desenvolupament

9.1 Ús del portal

Ja que el model pedagògic escollit ha estat el constructivisme, aquest projecte té per objectiu que 

les persones que hi participin puguin exposar els seus resultats en el mateix i veure reconeguda la 

seva feina.

Com es veurà reconeguda?

Totes les wiki estaran presents al repositori i podran ser consultades per d'altres escoles.

Es penjaran les millors fotos als àlbums de Flickr.

Es penjaran els millors vídeos.

S'escoltaran les propostes de canvis i introducció de noves tecnologies 2.0

9.2 Exemple pràctic

La web ofereix diferents tipus de visites segons desitgi el client.

L'apartat de la web que fa referència específica al projecte és la de Guiart didàctica que està 

dedicada, exclusivament a les escoles.
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A dins de l'apartat Guiart didàctica hi trobem fins a 18 visites específiques per a escoles.

En el cas d'aquest projecte, per tal de no fer una obra faraònica com ja es va dur a terme amb la 

web, s'ha escollit la visita a la Sagrada Família per ser desenvolupada.

Com es pot observar, en aquesta visita, també s'inclou la de l'Hospital de Sant Pau, però es poden 

fer, i es recomana, per separat.
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Una  vegada  s'accedeix  a  la  visita  desitjada,  hi  ha  una  descripció  de  la  mateixa,  les 

característiques tècniques i alhora es pot efectuar la reserva per correu electrònic.

Per accedir a la ruta que proposa la pàgina, s'ha de clicar l'enllaç que apareix en vermell.
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Aquesta imatge correspon a la pàgina genèrica des d'on s'inicien les rutes proposades i on es 

troba el repositori global de continguts.

A la part superior, de color vermell,  es troba el mapa amb la ruta traçada i els diferents punts 

d'interès. Aquesta ruta està allotjada a Google Maps.

De color blau trobem una breu descripció de l'objecte general d'interés de la ruta.

A dins de la descripció, de color verd, trobem els enllaços a les diferents estacions del trajecte de 

la ruta.
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A  la  part  inferior  hi  trobem  el  repositori  de  continguts.  Els  continguts  estaran  ordenats 

alfabèticament i enllaçaran amb la pàgina de wikispaces on han estat elaborats.  

Aquesta  és  la  pàgina  específica  de  cada  parada  del  recorregut  proposat.  Com  a  la  pàgina 

genèrica hi  trobem un mapa de Google  Maps per  tal  que se sàpiga en tot  moment  on està 

localitzat l'objecte d'estudi.
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De color vermell es troba una petita descripció de la parada.

De color grog hi ha una finestra que correspon a l'àlbum específic de la parada de la ruta i és on 

es penjaran les fotos que facin els alumnes i professors que facin la ruta. Es tracta de millorar les 

que hi ha ara, llògicament, per tal que acabi sent un àlbum creat al 100% pels clients.

De  color  blau  tenim  un  vídeo  relacionat  amb  la  parada  que  ens  mostrarà  tots  els  aspectes 

importants a destacar. De nou, els millors vídeos tindran cabuda en aquest reproductor o, si més 

no, es penjaran al canal Youtube de Guiart, tot fent referència a l'autoria.

De color verd hi trobem l'apartat 'Wikis' on s'allotjaran totes les wikis creades respecte a aquella 

parada  de  la  ruta.  D'aquesta  manera  es  podrà  obtenir  una  informació  més  específica  sobre 

l'objecte d'estudi que no pas com es vèia a la pàgina genèrica.

Aquest és un exemple de pàgina de wikispaces:

Finalment, de color negre, hi ha un navegador que ens permet fer un pas enrere, endevant o 

situar-nos a la pàgina genèrica per arrencar de nou.
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10. Avaluació

Primerament, cal dir que l'avaluació real del projecte es farà en 4 fases:

La primera fase correspon a la UOC que determinarà la viabilitat  del projecte i  en destacarà, 

possiblement,  les  seves  virtuts  i,  probablement,  els  seus  defectes,  ja  que  es  tractarà  d'una 

avaluació feta per professionals de l'e-learning i es tractarà, sobretot, d'una avaluació acadèmica.

La segona fase correspondrà a la meva cap, Marina Espuñes, que determinarà si  el  projecte 

s'aplica finalment a Guiart i amb quines condicions es durà a terme.

En tercer lloc, i si té el vistiplau de Guiart, l'avaluació passarà a càrrec dels alumnes i professors 

de les escoles que facin les noves modalitats de visita. Aquests, determinaran si el projecte és 

realment viable o no ho és.

Finalment, seré jo mateix, conjuntament amb la Marina Espuñes, qui farà una avaluació de la 

prova pilot efectuada. 

Personalment, després de les quatre fases anteriors, podré mirar el projecte amb perspectiva i 

hauré pogut copsar totes les opinions necessaries per millorar-lo.

11. Conclusions

L'elaboració d'aquest  projecte ha significat  l'etapa més llarga a la qual  he estat  treballant,  de 

manera remunerada, a una empresa. He d'agraïr en primer lloc, a la Marina Espuñes, directora de 

Guiart Cultural Services, l'oportunitat de desenvolupar el treball aplicant-lo a la seva empresa i 

totes les  facilitats  que he tingut  alhora  d'aconseguir  materials,  moure'm per  la  Basílica  de  la 

Sagrada Família i, sobretot, per donar-me una feina en moments difícils on sí que es treballa, però 

massa sovint molt i gratis. 

La conclusió d'aquest projecte significa la fi del master d'educació e-learning i, per tant, un punt i a 

part, potser i final, a la meva formació reglada. A partir d'ara em dedicaré a estudiar en petites 

unitats de temps, segons la meva disponibilitat i, sobretot, segons les meves necessitats.

Pel que fa estrictament referència al treball, cal dir que tot just he fet 2 entregues al fòrum i és 

probable  que  això  repercuteixi  negativament  en  la  valoració  d'en  Jordi  Serarols,  consultor 

encarregat del meu projecte. Sé que no ha estat correcte la manera de treballar, o no s'ajusta als 

criteris, però he pogut desenvolupar un treball que m'he autoavaluat i que compleix els requisits 

establerts i que conté tots els elements sol.licitats a les pautes d'elaboració.
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Sé que aquest fet provocarà que hi hagi moltes errades o conceptes que no s'entendran perquè 

no he rebut l'avaluació i el consell continuat del consultor com la resta de companys.

L'inici  del  projecte  i  el  final  d'aquest  han estat  ben diferents.  Primer  vaig  pensar  de  fer  una 

plataforma  amb  MOODLE  per  tal  de  fer-hi  l'aprofitament  de  les  visites  mitjançant  material 

d'elaboració pròpia diferenciat per nivells educatius. Ràpidament me'n vaig adonar de tres coses:

1. Es tractava d'un projecte de disseny i no de direcció 

2. Es tractava d'una obra faraònica

3. L'ús de MOODLE xocava amb els interessos de generar trànsit a la pàgina web de Guiart

Així doncs vaig decidir  canviar  l'orientació del treball  per tal  de facilitar-me la feina,  cosa que 

finalment no he aconseguit, de dotar la pàgina web de continguts atractius per al client i d'utilitzar 

wikispaces que és una eina més d'acord amb el tipus de pàgines web que es fan actualment, amb 

incrustacions multimedia i amb possibilitats de compartició a les xarxes socials.

Personalment, el resultat és satisfactori, tot i que sóc conscient cada dia que passa que puc afegir 

moltes més característiques a la pàgina i que, sobretot, cal fer un treball de reprogramació web 

per tal de millorar-ne el posicionament per tal d'atraure nous clients.
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12. Cronograma final
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