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TOT COMPTANT LES O QUES…
Una, dues, tres… tretze oques!!! Què hi fan tantes oques, en el claustre de la Catedral?
Conduïts per la Laia, un personatge que té cura de les oques, descobrirem l’espai del claustre amb
l’objectiu de relacionar tots els elements que s’hi troben (vegetació, animals, aigua, elements
ornamentals) amb el patronatge de Santa Eulàlia.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Mostrar els agents i l’activitat quotidiana de la Catedral.
‣ Mostrar la Catedral de Barcelona com un edifici viu, alhora lloc de culte i espai patrimonial.
‣ Indagar en els elements del claustre els vincles amb l’hagiografia de Santa Eulàlia.
‣ Relacionar l’espai del claustre amb la seva funció respecte de l’edifici de la Catedral.
‣ Identificar elements naturals i la seva funció en el claustre.

DURADA
1 hora 30 minuts

TIPUS D’ACTIV ITAT
Visita dramatitzada

BÈSTIES I BESTIARIS
L’ I MAGI NARI ME DIEVAL A TRAVÉS DEL BE STIA RI
Us heu preguntat mai quina és la simbologia que hi ha al darrere de les
representacions de les bèsties, animals fabulosos i monstres que habiten la
catedral de Barcelona?
A la Catedral de Barcelona trobem representat, en gàrgoles, relleus i escultures, un ric
bestiari medieval: feres exòtiques, éssers mixtes, animals fabulosos, monstres... un divers
conjunt de criatures i bèsties fantàstiques que són fruit d'una relació màgica amb el món
natural; l'expressió d'un imaginari que es va anar configurant al llarg de l'Edat Mitjana a partir
de la tradició oral, les fonts literàries i l'estudi imaginatiu de fòssils i esquelets. El bestiari
medieval no és, però, un fenomen aïllat, s’inscriu en la tradició de veure en els animals
l'expressió simbòlica de trets, qualitats i conductes humanes.
L'activitat vol apropar els nens i nenes a la iconografia i simbologia del bestiari medieval.
Equipats amb prismàtics, brúixola i altres estris, explorarem la catedral i, tot emulant els
mètodes medievals de coneixement del món animal, anirem guarnint les pàgines del nostre
primer bestiari.

DURADA
2 hores

TIPUS D’ACTIVITAT
Visita taller

OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Analitzar les imatges del bestiari com un mirall de la societat i l’imaginari medieval
‣ Despertar l’interès i la curiositat dels infants per la simbologia inherent a les imatges
medievals
‣ Incidir en el caràcter moralitzant i pràctic de les imatges en el món medieval tot vinculant
els valors inherents en elles amb els valors de la societat actual.
‣ Impulsar l’emergència d’una sèrie de correspondències entre l’imaginari medieval i
l’imaginari de l’alumnat

DESCOBRIM LA CAT EDRAL
N OBL ES , B UR GES OS I M ENE STRALS
A l’Edat Mitjana l’edifici més alt i més costós d’una ciutat era la catedral. Com es construïa?
Qui la finançava? Qui hi treballava? Quines característiques tenien? A través dels diferents
oficis i les seves agrupacions, els gremis, ens posarem mans a l’obra per aixecar la nostra
catedral.
Aquesta activitat pretén situar els alumnes en el context de les ciutats i mostrar la implicació de la
societat de la baixa Edat Mitjana en la construcció d’una catedral.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Estructurar la societat urbana de la baixa Edat Mitjana a la Corona d’Aragó: els comtes-reis, la
jerarquia eclesiàstica, els nobles terratinents, la burgesia, artesans (l’organització dels gremis i
confraries)
‣ Mostrar la catedral com a fenomen urbà
‣ Presentar la vida a la ciutat de Barcelona en el període baixmedieval
‣ Mostrar el vincle dels gremis barcelonins amb la Catedral així com les seves manifestacions a
l’espai catedralici
‣ Mostrar la Catedral de Barcelona com un edifici viu, alhora lloc de culte i espai patrimonial

DURADA
1 hora 30 minuts

TIPUS D’ACTIV ITAT
Visita dinamitzada

CONSTRUÏ M UNA CATED RAL!
A RT, CI È N CI A I TECN OLOGIA EN L’ARQUITEC TURA MEDIEVAL

Vols conèixer les innovacions tècniques i artístiques que varen permetre la construcció de les grans catedrals?
La catedral de Barcelona, com d’altres importants seus gòtiques europees, és un meravellós prodigi de la tècnica i l’enginy. Res no és fortuït en un
temple gòtic, ja que calen mesures i alçats perfectament planificats.
Us proposem que us convertiu en aprenents de mestre d’obra i que tot superant diversos reptes conegueu com es van construir les catedrals com la
de Barcelona. Podreu descobrir unitats de mesura medievals, dissenyar geomètricament un dels portals, combinar parts del seu interior per alçar el
temple i esbrinar quins elements arquitectònics van fer possible aixecar els seus murs aconseguint com a resultat un edifici d’una imponent alçada i
amb grans finestrals que omplien de llum i colors el seu interior. Amb l’ús de l’enginy aconseguireu llicenciar-vos com a mestres d’obra i comprendre
la tecnologia que va permetre aixecar els imponents temples gòtics.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Analitzar els trets principals de l’arquitectura romànica i gòtica a partir dels elements que
la componen
‣ Posar en pràctica les innovacions tècniques i artístiques que van fer possible les
construccions gòtiques
‣ Elaborar un catàleg visual dels elements constitutius de l’arquitectura medieval
‣ Entendre l’art com a mostra de maneres de pensar i de viure d’una determinada societat
‣ Analitzar els canvis demogràfics, econòmics i polítics a la baixa edat mitjana que impulsen
l’auge de la vida urbana, del comerç i del naixement del gòtic
‣ Reflexionar sobre el simbolisme de l’arquitectura com a reflex de la mentalitat de l’època
‣ Desxifrar l’evolució constructiva de la catedral i tot donant eines per desxifrar els períodes
artístics que la conformen

DURADA
2 hores

TIPUS D’ACTIV ITAT
Visita taller

LES VEUS DEL CALL JUEU
A través d’un itinerari pel Call de Barcelona, els participants n’aprendran la
configuració i els punts més emblemàtics. Coneixeran qui hi vivia i per què, i a
quines activitats es dedicava la població jueva. També es visitarà una casa
jueva medieval, per mostrar les semblances i diferències amb una casa
cristiana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Donar a conèixer el barri jueu i la seva connexió amb la resta de la ciutat,
especialment la catedral
‣ La coexistència en la ciutat. Exemples de la vida diària a dins del barri (professions,
serveis, sinagogues, etc); personatges destacats i el seu paper dins de la societat
medieval; els atacs a la comunitat (1348 i 1391)
‣ Visita al Call, Sant Sever/Catedral i Casa Adret

DURADA
1 hora 30 minuts

TIPUS D’ACTIV ITAT
Visita itinerari urbà

L’oca de l’Eulàlia!
Un passeig per la Barcelona, la llegenda i la història de Santa Eulàlia
Voleu saber per què celebrem festes d’Eulàlia? Voleu conèixer, tot jugant,
quina és la seva història?
Santa Eulàlia fou una jove intrèpida, que visqué i morí defensant les seves conviccions i
ningú no va apaivagar la fortalesa d’allò en què creia. Per això la ciutat de Barcelona,
està plena de referències a la seva vida, que, malgrat tot, està plena de misteris. Només
sabem del cert, que l’Eulàlia roman adormida en una caixa bellament decorada a la
Catedral de Barcelona i que per tota la ciutat trobem petjades de la seva presència.
Ens vols ajudar a resoldre els misteris d’Eulàlia? Veniu, carregats d’il·lusió a compartir
amb nosaltres petites històries de la gran història de Santa Eulàlia, la primera patrona
de la ciutat. Prepareu-vos per jugar, descobrir i conèixer la seva veritable història!

OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Conèixer la història i l’origen de la llegenda i devoció a Santa Eulàlia a partir de les
múltiples representacions que trobem a la catedral.
‣ Donar a conèixer la vinculació de Santa Eulàlia amb la ciutat de Barcelona.
‣ Fomentar l’interès per conèixer la història i el patrimoni de la ciutat tot provocant
el diàleg intergeneracional.

DURADA
2 hores

TIPUS D’ACTIV ITAT
Visita itinerari urbà

HISTÒRIES AL VOLTANT DE

SANT JOAN DE GRÀCIA
Sabíeu que l’església de Sant Joan de Gràcia, es va construir a sobre d’un
palau? Voleu descobrir perquè hi ha dos rostres representats en un dels seus
murs? Quina història ens desvetllaran? Veniu a conèixer aquesta i moltes
d’altres incògnites que ens atansaran a la història de la parròquia i del barri.
L’església de Sant Joan de Gràcia, situada a la plaça de la Virreina, és un indret idoni
per descobrir el passat de la Vil·la de Gràcia. Us proposem una activitat per redibuixar
els paisatges que el pas del temps ha esborrat de l’entramat urbà del barri, però que
han deixat la seva petjada en els noms dels carrers i places, en els seus edificis o en
petits detalls. Caldrà que estigueu ben atents i amb els ulls ben oberts per poder
esbrinar tots els enigmes que ens ajudaran a conèixer millor la història d’un dels barris
més emblemàtics de la ciutat i dels seus habitants.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Apropar-nos a la història de Sant Joan de Gràcia i del seu entorn a partir dels
vestigis conservats.
‣ Imaginar els paisatges desapareguts del barri tot resseguint-ne les continuïtats i
els canvis.
‣ Despertar la curiositat per conèixer la ciutat de Barcelona i el seu patrimoni.
‣ Esperonar l’interès per la història personal i col·lectiva per a la comprensió del
passat i del present i la construcció del futur.

DURADA
2 hores

TIPUS D’ACTIV ITAT
Visita itinerari urbà

HISTÒRIES AL VOLTANT DE

SANTA MARIA DEL PI
Sabíeu que a la plaça del Pi antigament hi havia un cementiri? Voleu descobrir
com era la societat de la Barcelona medieval i moderna a partir de les
capelles de l’església? Veniu a conèixer les històries que s’amaguen entre els
murs de l’església i el seu entorn immediat.
Visitarem l’església de Santa Maria del Pi i recorrerem els carrers de Ciutat Vella amb
ulls d’investigadors buscant tots els elements que ens permetin conèixer quines eren
les principals activitats artesanals i comercials de la ciutat, quins oficis es feien, quins
dels productes que es realitzaven a la ciutat es comercialitzaven pel Mediterrani, com
s’organitzava la societat, com vivien els seus habitants i quin paper tenia la dona en tot
aquest entramat. Anirem a la cerca de les petjades que la història ha deixat a la
Barcelona actual. Carregueu-vos de curiositat i obriu bé els ulls per poder desxifrar
tots els missatges que la ciutat amaga.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Imaginar com era la vida dels barcelonins i barcelonines d’època medieval i
moderna
‣ Conèixer quines eren les principals activitats productives de la Ciutat i les
continuïtats i canvis al llarg de la seva història
‣ Despertar la curiositat per conèixer la ciutat de Barcelona i el seu patrimoni

DURADA
2 hores

TIPUS D ’ACTIVITAT
Visita itinerari urbà

‣ Esperonar l’interès per la història personal i col·lectiva per a la comprensió del
passat i del present i la construcció del futur

Basílica dels Sants
Màrtirs Just i Pastor

HISTÒRIES AL VOLTANT DE

SANTS JUST I PASTOR
Sabíeu que la font de la plaça dels Sants Just i Pastor és de les més antigues
de la ciutat? Voleu descobrir per què en una de les parets laterals trobem el
relleu d’un falcó amb una perdiu entre les urpes? Veniu a conèixer aquesta i
moltes altres històries sobre la vida en època medieval.
Tot visitant l’església dels Sants Just i Pastor i passejant pels seus entorns podrem fer
un viatge en el temps, tot apropant-nos a la manera de viure i pensar dels habitants de
Barcelona ara fa uns 650 anys. Coneixerem quin era el ritme i l’ambient d’una ciutat
que marcava el temps i els esdeveniments amb el so de les campanes; passejarem
per places i mercats on es venien fruites i verdures collides als horts que envoltaven la
ciutat; imaginarem el bullici al voltant de les fonts, on a diari les dones anaven a buscar
l’aigua amb el seu càntirs. Un viatge en el temps per conèixer l’ambient de la ciutat, la
forma de viure i les preocupacions dels barcelonins i barcelonines en època medieval.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
‣ Evocar l’ambient de la Barcelona medieval tot trepitjant els espais que la
configuraren
‣ Analitzar com era la ciutat medieval, quina era la seva extensió, la seva
arquitectura, la vida quotidiana i com es reflecteix tot això en la societat actual
‣ Despertar la curiositat per conèixer la ciutat de Barcelona i el seu patrimoni

DURADA
2 hores

TIPUS D ’ACTIVITAT
Visita itinerari urbà

‣ Esperonar l’interès per la història personal i col·lectiva per a la comprensió del
passat i del present i la construcció del futur

NORMATIVA
I N F O R M AC IÓ I RE SE RV E S
Per a qualsevol informació o per fer una reserva, us podeu posar en contacte amb nosaltres a:
Telèfon: 933100797
Correu electrònic: serveieducatiu@catedralbcn.org

P RE U D E L'AC TI VI TAT
110€/grup (màxim 15 participants)
Es poden organitzar les visites perquè entitats amb més d’un grup comparteixin l’horari

I N D I CAC I ON S DE S EGU R E TAT
Depenent de les mesures de seguretat que indiqui la fase de desconfinament en què ens trobem, s’especificaran
les mesures de seguretat adients per portar a terme les activitats.

