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Amb aquest Programa Educatiu 
dissenyat per al curs 2019-2020, la 
Fundació Privada de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau fa una ferma 
aposta per divulgar la significació 
del magnífic conjunt modernista, 
no solament arquitectònica sinó 
també històrica i social. Una proposta 
que es concreta en un programa 
educatiu que inclou visites lliures i 
guiades adaptades a tots els cicles 
educatius, així com diferents activitats 
pedagògiques concebudes per a cada 
etapa escolar.

L’objectiu d’aquest programa és 
difondre l’obra del versàtil arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner, declarada 
Patrimoni Mundial per la UNESCO, 
la història d’una institució sanitària 
amb més de sis segles d’existència 
i el paper central que ha jugat i juga 
l’Hospital de la Santa Creu  
i Sant Pau per a la ciutadania. 



Etapa educativa 

— Per a totes les etapes educatives 

Una manera de conèixer el Recinte 
Modernista és la visita lliure, de la mà 
del docent del grup escolar. La visita 
s’inicia al Pavelló de Sant Salvador, 
espai expositiu que concentra la 
història de l’Hospital, des del segle 
XV, i on es ret homenatge a Lluís 
Domènech i Montaner, personatge 
cabdal del modernisme. El recorregut 
recomanat continua pels espais 
exteriors, amb uns jardins que 
reprodueixen el model de ciutat-jardí 
ideat a principis del segle XX i els 
principis higienistes de la sanitat.  

Al Pavelló de Sant Rafael es visita 
una recreació històrica que permet 
situar-se en l’hospital als seus inicis, 
als anys 20, conèixer la medicina 
que s’hi practicava i la Barcelona 
d’aquella època. També es pot accedir 
als passadissos soterranis, que 
comuniquen els diferents edificis 
pel subsòl i ofereixen un aspecte 
arquitectònicament desconegut. La 
visita acaba als espais patrimonials 
més representatius del Pavelló de 
l’Administració.

Durada aproximada
75 min.
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Visita guiada

Etapa educativa 

— Per a totes les etapes educatives 

Una visita guiada al conjunt 
modernista de l’antic Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau és la millor 
manera d’ampliar els coneixements de 
l’alumnat. A partir de les explicacions 
dels nostres mediadors culturals, 
aquesta visita permet aprofundir en 
la història de l’Hospital i en la figura i 
l’obra de Lluís Domènech i Montaner, 
abordant diferents aspectes de la 
importància patrimonial i artística 
del Recinte Modernista. El recorregut 
d’aquesta visita és similar al 
recomanat en la visita lliure. Es visita 
l’espai expositiu de Sant Salvador, els 

jardins, l’espai de recreació històrica 
de Sant Rafael, es recorre part dels 
túnels soterranis i s’accedeix als 
espais patrimonials més emblemàtics 
de l’edifici principal, el Pavelló de 
l’Administració. Els guies compten 
amb material de suport per fer una 
visita més amena i mantenir l’interès i 
atenció dels estudiants.

Durada aproximada
75 min.

Activitat disponible en català, 
castellà, anglès i francès.
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1. Llum, colors i natura!
2. Domènech i Montaner, l’arquitecte de la gent
3. Enigmes d’un hospital en temps de guerra
4. El fons documental d’un hospital amb 600 anys

Amb aquestes activitats pedagògiques es vol  
oferir l’oportunitat d’aprofundir en aspectes concrets 
de la història de l’hospital des d’un vessant més lúdic.
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Etapa educativa 

— Cicle inicial d’educació primària
— Cicle mitjà d’educació primària

A través d’aquesta activitat, l’alumnat 
s’endinsa en un hospital original i 
diferent, ideat a principis del segle XX 
sota els principis arquitectònics del 
modernisme i les pràctiques higienistes 
de la medicina. 

Amb el suport d’una maleta plena de 
materials i objectes, els escolars podran 
conèixer l’antiga seu de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, posant 
especial èmfasi en el descobriment 
i identificació de les principals 

característiques de l’estil modernista. 
Nens i 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 
que omple aquesta obra tan singular 
projectada per Lluís Domènech i 
Montaner.

Durada aproximada 
60 – 90 min.

1. PROGRAMA EDUCATIU — Sant Pau Recinte ModernistaLlum, colors i natura!
Maleta didàctica sobre el modernisme



Fitxa tècnica

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

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? 

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.

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 

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. 

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!

Què us proposem?
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Etapa educativa 

— Cicle superior d’educació primària 
— Primer cicle d’educació secundària

Amb aquesta visita dinamitzada 
i diversos recursos participatius, 
l’alumnat descobrirà què fa un 
arquitecte i com dona respostes a les 
necessitats de la gent en diferents 
àmbits. 

En aquest cas, l’exemple serà Lluís 
Domènech i Montaner, una figura 
polièdrica i versàtil imprescindible 
del modernisme català. Un arquitecte 
acompanyarà els visitants i explicarà 
com es va dissenyar l’hospital partint 

de les idees higienistes del moment 
i com es va organitzar en diferents 
pavellons aïllats, envoltats de jardins 
i connectats entre sí per una trama de 
túnels subterranis.

Durada aproximada
60 – 90 min.

2. 8PROGRAMA EDUCATIU — Sant Pau Recinte ModernistaDomènech i Montaner,  
l’arquitecte de la gent
Visita dinamitzada sobre la figura i l’obra  
de Domènech i Montaner



Cicle educatiu Eix temàtic Continguts Objectius d’aprenentatge Durada

Cicle superior 
d’educació 
primària i primer 
cicle d’educació 
secundària

Arquitectura — L’arquitecte Lluís Domènech i 
Montaner

— L’antic Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau

— L’arquitectura al servei de la 
medicina 

— L’arquitectura com a reflex de la 
societat

— El modernisme català i 
l’Hospital projectat per Lluís 
Domènech i Montaner 

— Conèixer la figura de Lluis Domènech i Montaner, la seva 
aportació al modernisme i a la ciutat de Barcelona.

— Analitzar in situ el projecte arquitectònic de Domènech 
i Montaner per a l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, ideat al servei de la medicina.

— Endinsar-se i recórrer l’antiga seu de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau per comprendre la proposta arquitectònica 
de Domènech i Montaner com a mirall de la societat  
i l’època.

— Atorgar al Recinte Modernista de Sant Pau el valor icònic 
que li correspon com a obra clau del modernisme.

60 - 90 minuts

Heu visitat alguna vegada un edifici com si fóssiu arquitectes? Doncs ha 
arribat el moment! Poseu-vos el casc i acompanyeu-nos a una visita amb 
un arquitecte expert en el modernisme.

En aquesta visita l’alumnat descobrirà què fa un arquitecte i com 
dona respostes a les necessitats de la gent en diferents àmbits. En 
aquest cas, l’exemple serà l’obra de Lluís Domènech i Montaner, figura 
imprescindible del modernisme català. Domènech i Montaner va saber 
dissenyar un hospital al servei de la medicina tot estudiant fins al més 
petit detall per a garantir un funcionament i una pràctica mèdica d’èxit. 

A més, aquest arquitecte va planificar un centre hospitalari destinat a les 
classes populars barcelonines de principis del segle XX, però no per això 
va escatimar bellesa i espais oberts. 

A través d’aquesta visita dinamitzada i diversos recursos participatius, 
l’alumnat coneixerà els secrets arquitectònics de l’antic Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, i la gran feina realitzada pel seu creador.

Què us proposem?

Fitxa tècnica

Lluís Domènech i Montaner, 
l’arquitecte de la gent
Visita dinamitzada
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Etapa educativa 

— Segon cicle d’educació secundària 
— Primer de batxillerat

Amb aquest joc de pistes, l’alumnat 
farà un viatge en el temps i s’aturarà 
entre l’any 1936 i 1939. En el període 
de la Guerra Civil espanyola, Sant Pau 
es va convertir en l’Hospital General de 
Catalunya i es va haver d’adaptar  
a la nova situació.

La visita situa a l’alumnat a inicis de 
la Guerra Civil per conèixer quines 
conseqüències va haver d’afrontar 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
i quins canvis va experimentar per 
atendre les necessitats d’aquells 
temps tan convulsos. L’activitat 
es desenvolupa mitjançant el 

plantejament d’enigmes i l’anàlisi de 
fonts primàries, proves que hauran de 
superar per fer aquest viatge  
en el temps.

Durada aproximada
90 min.

3. 10PROGRAMA EDUCATIU — Sant Pau Recinte ModernistaEnigmes d’un hospital 
en temps de guerra
Joc de pistes sobre la història de l’hospital



Cicle educatiu Eix temàtic Continguts Objectius d’aprenentatge Durada

Segon cicle 
d’educació 
secundària i primer 
de batxillerat

Història — L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
en temps de la Guerra Civil espanyola: 
conseqüències i canvis.

— Els ferits de guerra: civils i combatents. 
— Metges reconeguts per les seves 

tècniques i cures. 
— Els bombardejos del terror del març  

de 1938.

— Descobrir com i en quins aspectes va afectar 
la Guerra Civil espanyola a l’antic Hospital de 
la Santa Creu i de Sant Pau. 

— Conèixer com funcionava un hospital en 
temps de guerra al servei dels combatents  
i al mateix temps de la població civil.

— Conèixer els metges més reconeguts i les 
seves tècniques aplicades a la cura de ferides  
de guerra.

— Posar-se en la pell de la població civil de la 
Barcelona bombardejada l’any 1938.

— Aprendre a resoldre enigmes i interrogants 
històrics a través de l’anàlisi de fonts 
primàries.

90 minuts

Us imagineu fer un viatge en el temps i aturar-nos entre l’any 1936 i 1939? 
Sabeu què va passar en aquest període de la història? Sí, així és ... ens 
trobem en plena Guerra Civil espanyola, en moments molt difícils, de dolor 
i de moltes pèrdues. Sort que tant la població civil com els combatents 
van disposar d’uns hospitals molt ben preparats que, tot i viure situacions 
molt dures en plena guerra, van poder salvar tantes i tantes vides! 

En aquest context, la visita ofereix a l’alumnat situar-se a inicis de la 
Guerra Civil espanyola per conèixer quines conseqüències va haver 
d’afrontar l’antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i quins canvis va 

haver d’experimentar per atendre les necessitats d’aquells temps tan 
convulsos.

Mitjançant el plantejament d’enigmes i a través de l’anàlisi de fonts 
primàries, l’alumnat anirà recorrent el seu viatge en el temps dins 
d’aquest antic hospital només si són capaços de superar les diferents 
proves que s’aniran trobant al llarg del recorregut.

Què us proposem?

Fitxa tècnica

Enigmes d’un hospital  
en temps de guerra
Visita dinamitzada amb enigmes  
i fonts primàries
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Etapa educativa 

— Segon cicle d’educació secundària
— Primer de batxillerat

En aquesta visita a les interioritats 
de l’Arxiu Històric de la mà del seu 
arxiver, l’alumnat tindrà ocasió de 
reflexionar sobre la naturalesa dels 
arxius i del material que contenen, així 
com apreciar-ne el valor com a font 
primària de la història (des d’obres de 
grans investigadors fins a treballs de 
recerca).

L’alumnat visitarà les instal·lacions 
on es conserva la seva rica col·lecció 
històrica, i tindrà l’oportunitat de 
veure i tocar amb les seves pròpies 
mans alguns dels documents més 

representatius dels nostres fons. 
L’elaboració de fitxes descriptives dels 
documents seran el fil conductor per a 
aprofundir en el seu contingut i la seva 
significació, en relació a la història 
de la institució o a altres aspectes 
proposats pels sol·licitants.

Durada aproximada
90 min.

Aforament limitat a 30 persones  
per visita

4. 12PROGRAMA EDUCATIU — Sant Pau Recinte ModernistaEl fons documental d’un 
hospital amb 600 anys
Visita a l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau de la mà del seu arxiver



Cicle educatiu Eix temàtic Continguts Objectius d’aprenentatge Durada

Segon cicle 
d’educació 
secundària i primer 
de batxillerat

Història  
i arxivística

— La història de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i del seu Arxiu Històric.

— Els fons documentals conservats a l’Arxiu: 
fonts primàries per a la història.

— La preservació de fons documentals.
— La identificació i la descripció de 

documents d’arxiu.
— Obert a la incorporació de continguts 

específics a petició del sol·licitants.

— Conèixer a grans trets l’origen medieval  
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,  
i relacionar-ho amb la riquesa del seu  
fons documental.

— Reflexionar sobre les circumstàncies per les 
quals sorgeixen els arxius.

— Descobrir en quines condicions es pot 
assegurar la preservació a llarg termini de la 
documentació històrica.

— Reconèixer materials i tipologies de 
documents antics.

— Aprendre a confeccionar descripcions 
arxivístiques de documents històrics.

— Obert a la incorporació d’objectius específics 
a petició dels sol·licitants.

90 minuts

Heu pensat mai d’on surt la informació de la qual es nodreix la història? 
Us heu plantejat per què es creen els arxius? Sabeu què s’hi fa? Heu vist 
mai de prop un pergamí signat per un rei fa més de 600 anys? Des de 
l’Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau us proposem una 
visita molt especial de la mà de l’arxiver, amb el qual abordarem aquestes 
i altres qüestions relacionades amb la gestió de patrimoni documental.

L’Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és tan antic com la 
institució, que es remunta al 1401 amb la fusió de sis petits hospitals de 
Barcelona donant lloc a l’Hospital de la Santa Creu. Entre els seus fons 

es conserven testimonis de la seva activitat, però també en relació als 
desenvolupaments socials, culturals, econòmics i polítics del seu entorn, 
des del funcionament de la societat barcelonina baix-medieval fins a 
l’eclosió del modernisme a finals del s. XIX.

A banda de mostrar aquesta riquesa, la visita ofereix l’oportunitat 
de conèixer un arxiu històric des de dins: com es conserva la seva 
documentació a llarg termini, com s’elaboren els instruments de 
descripció com ara catàlegs i inventaris, quina recerca hi poden realitzar 
els investigadors que el consulten, etc.

Què us proposem?

Fitxa tècnica

El fons documental d’un hospital  
amb 600 anys
Visita a l’Arxiu Històric de l’Hospital  
de la Santa Creu i Sant Pau de la mà del seu arxiver
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Resum activitats

Informació i reserves

Recinte Modernista de Sant Pau
Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
escoles.recinte@santpau.cat
T. 93 553 78 01

Tarifes

Visita lliure
de 12 a 18 anys: 3 € / escolar
menors de 12 anys: gratuïta

Visita guiada
125 €

Activitats pedagògiques
135 €

14

Activitats Cicle 
inicial

Cicle 
mitjà

Cicle  
superior

ESO  
(1er, 2n)

ESO  
(3er, 4rt)

Batxillerat

Visita lliure

Visita guiada

Llum, colors i natura!  
Un hospital diferent

Domènech i Montaner, 
l’arquitecte de la gent

Enigmes d’un hospital 
en temps de guerra

El fons documental d’un 
hospital amb 600 anys
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