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Riosta Barcelona neix amb la voluntat de donar un servei personalitzat i de qualitat en la gestió del 
patrimoni arquitectònic històric. El nostre objectiu és anar més enllà de l’oferta de serveis turístics i aconseguir 
implicar propietaris, agents turístics i ciutadans en l’explotació respectuosa del patrimoni arquitectònic històric 
per aconseguir els mitjans econòmics per a la seva conservació. 

Creiem que només es pot preservar el patrimoni si s’aprecia i s’estima. És per això que volem que els infants 
i els joves el coneguin, l’entenguin i, sobretot, el gaudeixin. El nostre objectiu és doncs, emprar les visites guia-
des i els tallers com a eines que permetin als alumnes interactuar amb el patrimoni construït, experimentar-lo i, 
en definitiva, viure’l.  

PROGRAMACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

Aquest curs hem volgut filar més prim i per això proposem noves modalitats de visites i tallers que permeten 
conèixer els edificis de manera transversal. Totes les nostres activitats compten amb una metodologia i uns 
continguts dissenyats per a cadascuna de les etapes educatives ¡Viu el patrimoni amb nosaltres!

ACOMPANYAMENT EN TREBALLS DE RECERCA

Des dels serveis educatius de Riosta Barcelona oferim un assessorament personalitzat en els treballs de re-
cerca de l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat. L’assessorament consisteix en entrevistes a tècnics especialistes, 
orientació en la recerca i accés al recinte.

Per sol·licitar suport als treballs de recerca és necessari que la persona interessada presenti una carta de 
motivació indicant quin és el tema del seu treball, els seus objectius així com quin tipus d’ajuda necessita. 
També haurà d’adjuntar una sol·licitud per part del tutor del treball a fi i efecte de poder coordinar el suport en 
la recerca de l’alumne.



Matèries, cursos i competències que es treballen en les nostres activitats:

PRIMÀRIA

CICLE SUPERIOR (5è i 6è)

Coneixement del Medi Social i 
Cultural

Competència artística i cultural

Competència d’autonomia i iniciativa per-
sonal

Competència en el coneixement i la inte-
racció amb el món físic

Competència social i ciutadana

SECUNDÀRIA

Història
Geografia
Educació per al desenvolupament 
personal i la ciutadania
Història i cultura de les religions

Competència artística i cultural

Competència en el coneixement i la inte-
racció amb el món físic

Competència social i ciutadana

Competència d’autonomia i iniciativa per-
sonal

Competència comunicativa

BATXILLERAT

Història
Geografia
Història de l’art

Competència personal i interpersonal

Competència en el coneixement i interac-
ció amb el món

Competència en la dimensió temporal de 
l’experiència social humana

Competència en la crítica de les fonts 
d’història

Competència social i cívica

Competència en la dimensió temporal de 
les manifestacions artístiques

Competència en l’observació, anàlisi i in-
terpretació de les manifestacions artísti-
ques

Competència cultural i artística

Competència en la dimensió espacial dels 
fenòmens



Descobreix Santa Maria del Mar i Santa Maria del Pi*

Riosta Barcelona desenvolupa activitats educatives a Santa Maria del Mar i Santa Maria del Pi amb l’objec-
tiu que els alumnes descobreixin dos dels edificis més emblemàtics del gòtic català, en coneguin les seves 
característiques artístiques i arquitectòniques i entenguin quina és l’estreta relació d’aquests temples amb la 
història de Barcelona. 

Visita guiada a Santa Maria del Pi

La visita guiada a Santa Maria del Pi us permetrà descobrir una 
de les basíliques més desconegudes de Barcelona. Després de 
visitar-ne l’interior, accedireu a la cripta, al museu, al tresor i al 
jardí de la rectoria. 

La visita acaba amb una pujada al campanar del Pi, atalaia 
per excel·lència de la ciutat durant molts segles, passant pel 
cloquer i arribant al terrat, des d’on es pot contemplar tota la 
ciutat i s’entén la importància d’aquesta torre al llarg de la his-
tòria de Barcelona. 

Visita guiada a Santa Maria del Mar

Les torres, els terrats, les tribunes i la cripta són els espais 
que es poden descobrir a través d’una visita amena i rigorosa. 
Conegueu l’interior de l’església, passegeu pels seus racons i 
gaudiu més que mai de la seva bellesa. 

L’accés a les terrasses a través de les torres proporciona una 
nova perspectiva de l’edifici i permet als alumnes aproximar-se 
a la rosassa, finestrals, contraforts o gàrgoles, contemplar els 
estrets carrerons del Born, els principals edificis de Ciutat Vella 
i una impressionant panoràmica de 360º sobre Barcelona. 

*Totes les modalitats de visita es poden realitzar en castellà, català, anglès i francès.

ESGLÉSIA + TRIBUNES + 
CRIPTA + TORRES + TERRATS

 
Durada: 1 hora
Màxim pax/grup: 25 pax per grup + 2 acompanyants 
(obligatori)
Preu per alumne: 5€ 
Mínim d’alumnes/grup: 18

ESGLÉSIA + CRIPTA + MUSEU + TRESOR +
JARDÍ DE LA RECTORIA + CAMPANAR 

Durada: 1 hora
Màxim pax/grup: 25 pax per grup + 2 acompanyants 
(obligatori)
Preu per alumne: 5€ 
Mínim d’alumnes/grup: 20



Tallers

Aquest curs, Riosta Barcelona proposa tallers educatius que permeten als alumnes conèixer les esglésies 
gòtiques de Santa Maria del Mar i Santa Maria del Pi. El fil conductor d’aquestes activitats, dissenyades espe-
cíficament per a cadascuna de les etapes educatives, són els enigmes i misteris que envolten els edificis i que 
només es poden resoldre amb una anàlisi exhaustiva de l’edifici per part del grup.  

Els tallers recorren l’interior dels temples però també les cobertes (en el cas de Santa Maria del Mar) i el cam-
panar (en el cas de l’església del Pi), punts des d’on els estudiants poden entendre com ha evolucionat la ciutat 
des de la Bàrcino romana fins a l’actualitat i gaudir d’unes vistes espectaculars de Barcelona. 

SANTA MARIA DEL PI

Taller 1: Mots encreuats         [Recomanat per 3er i 4t d’ESO]

Un dels llibres més valuosos de Santa Maria del Pi, el Llibre Negre, ha desaparegut de l’arxiu. Necessitem ajuda per recuperar-lo 
tan ràpid com sigui possible, per evitar que es deteriori i es faci malbé. Seguint el rastre que ha deixat la persona que se l’ha 
endut acabarem desxifrant on està amagat. 

Novetat!

Per trobar el lloc on s’ha amagat el llibre ens cal desxifrar les paraules del mot encreuat. Els nois i noies rebràn una fitxa amb 
les pistes i els espais que els caldrà anar omplint. Hauran d’estar atents a les explicacions del guia per descobrir les paraules 
que busquen, ja que moltes vegades són mots que no utilitzen normalment, com per exemple gremis (calderers, argenters,...) 
o nomenclatures tècniques relacionades amb l’edifici (volta, rosassa, contrafort,...).

també treballem... 
Llengua catalana, castellana, anglesa o francesa, en funció de l’idioma de la visita.     

[CAL PORTAR LLAPIS O BOLI]



Per endevinar qui ha fet malbé el tresor ens cal relacionar diferents objectes (sac amb diners, càntir, pedres,...) amb diferents 
personatges (capellà, mercader, bastaix,...), fet que ens ajuda a contextualitzar la societat del moment de la construcció de 
l’església i ens serveix com a fil conductor de la visita. A mesura que anem entregant els objectes al personatge corresponent, 
aquest ens indicarà com moure’ns d’un punt a l’altre de la visita i ens donarà pistes per resoldre el misteri. 

també treballem...
Història i cultura medieval, l’estudi dels personatges dóna peu a parlar d’hàbits, costums i estructures socials medievals. 

[CAL PORTAR LLAPIS O BOLI]

també treballem...
Matemàtiques: operacions senzilles de suma, resta i divisió de fraccions amb parèntesi. 

[CAL PORTAR LLAPIS, BOLI I CALCULADORA (opcional)]

SANTA MARIA DEL MAR

Taller 2: Quin personatge ha trencat el tresor?       [Recomanat per 5è i 6è de Primària]

S’ha trencat el tresor de Santa Maria del Mar i la comunitat de l’església pateix un daltabaix: el mercader, el capellà, la veïna, el 
bastaix i el campaner han perdut els seus objectes més preuats. Sabem que un d’ells és el culpable però haurem de retornar els 
objectes perduts al seu propietari per aconseguir recollir pistes que ens permetin deduïr quin d’ells ha trencat el tresor. 

Taller 3: El misteri del cofre        [Recomanat per 1er i 2on d’ESO]

Oh, no! El mestre d’obres de l’església ha estat acusat de negligència. Tenim a les nostres mans un cofre tancat amb contrasen-
ya on sabem del cert que hi ha la prova que l’exculpa de ser penjat a la forca. Només tenim una equació feta de símbols que, un 
cop resolta, ens revelarà la clau per obrir-lo i salvar el nostre amic. Per tal de resoldre l’equació, haurem de descobrir els secrets 
que amaguen els símbols que es troben repartits per l’interior i l’exterior de Santa Maria del Mar. 

El taller parteix d’una equació plena de símbols relacionats amb l’espai interior de l’edifici. Sumant i restant aquests símbols 
els nens i nenes podràn acabar trobant un número final que serà el codi que permet obrir el cofre. A mesura que avança la 
visita els alumnes aniran sent capaços de substituïr els símbols per xifres (anys o dates importants en la història de la cons-
trucció, número d’elements que constitueixen parts de l’edifici,...) gràcies a l’explicació del guia.

Novetat!

Novetat!



SANTA MARIA DEL PI
(TALLER + església + cripta + tresor + museu + jardí + campanar)

 
Durada: 2 hores i 30 minuts
Màxim pax/grup: 25 pax per grup + 2 acompanyants (obli-
gatori)
Preu per alumne: 7€ 
Mínim d’alumnes/grup: 20 

SANTA MARIA DEL MAR
(TALLER + església + tribunes + cripta + torres + terrats)

 
Durada: 2 hores i 30 minuts
Màxim pax/grup: 25 pax per grup + 2 acompanyants (obli-
gatori)
Preu per alumne: 7€ 
Mínim d’alumnes/grup: 18

Confirmació dels serveis de Riosta Barcelona:

Per a la confirmació definitiva dels serveis poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Observacions de les visites i tallers:
 - Visita no adaptada, cal pujar escales.
 - No recomanat per a persones amb problemes de mobilitat greus i/o problemes respiratoris.
 - En cas de pluja forta no es realitza l’activitat.
 - Es recomana calçat còmode.
 - Visita no apta per a menors de sis anys. En el cas dels grups escolars, visita no apta per a menors de 8 anys. 
 - A causa d’esdeveniments litúrgics, el recorregut de la visita pot variar.
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