Fitxa tècnica

PROGRAMA EDUCATIU — Sant Pau Recinte Modernista

Llum, colors i natura!
Visita dinamitzada amb maleta didàctica

Cicle educatiu

Eix temàtic

Continguts

Objectius d’aprenentatge

Durada

Cicles inicial
i mitjà d’educació
primària

Modernisme

— Lluis Domènech i Montaner
— L’antic Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
— El modernisme en l’arquitectura
i la decoració de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau:
riquesa de materials, colors,
expressions i formes.
— La concepció de “ciutat-jardí”
i els valors terapèutics de la
natura a l’antic hospital.

— Conèixer la figura i l’obra de Lluis Domènech i Montaner com
a referent de l’arquitectura modernista a Catalunya.
— Conèixer i endinsar-se en l’antiga seu de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, actual Recinte Modernista de Sant Pau.
— Identificar les característiques bàsiques de l’estil
modernista a nivell arquitectònic i decoratiu en l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau a través de l’observació directa i
l’experimentació amb materials i recursos diversos.
— Comprendre el concepte de “ciutat-jardí” i els valors
terapèutics de la natura als jardins de l’antic Hospital.
— Gaudir de l’experiència estètica vinculada als diversos
elements i expressions del modernisme.
— Prendre consciència del valor patrimonial, estètic i històric
d’aquesta obra de Lluis Domènech i Montaner.

60 - 90 minuts

Què us proposem?
Heu visitat alguna vegada un hospital ple de llum i colors inspirat en la
natura? Us imagineu un hospital amb jardins, túnels subterranis i animals
que vigilen les estances dels malalts?

especial èmfasi en el descobriment i identificació de les principals
característiques de l’estil modernista que s’observen en l’arquitectura i
en la decoració d’aquest antic complex hospitalari.

Si voleu descobrir tot això, i molt més, us convidem a venir a viure
l’experiència en aquest antic hospital únic i tan singular projectat per
Lluis Domènech i Montaner.

Mitjançant diverses dinàmiques visuals i experimentals, i amb el suport
d’una maleta didàctica plena de materials i objectes, els nens i les nenes
podran gaudir d’una visita diferent que requerirà la seva participació
activa i tenir els ulls ben oberts per no perdre’s ni un sol detall de la llum,
dels colors i de la natura d’aquesta obra tan singular!

En aquesta visita l’alumnat podrà conèixer l’antiga seu de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau dissenyada per Lluis Domènech i Montaner, posant

