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Descobreix el gòtic de Barcelona a
Santa Maria del Mar i a Santa Maria del Pi
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Riosta Barcelona desenvolupa activitats educatives en aquests espais amb l’objectiu 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. Les visites i tallers inclouen l’accés als següents espais:

VISITES GUIADES

Les visites guiades permetran als alumnes tenir una nova 
perspectiva de l’edifici tot aproximant-se als finestrals, 
contraforts, gàrgoles i altres elements arquitectònics. 

A més, des dels terrats, podràn contemplar els principals 
edificis de Ciutat Vella amb una impressionant panoràmica 
de 360º sobre Barcelona. 

TALLERS

El fil conductor d’aquestes activitats, dissenyades específicament 
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.  

SANTA MARIA DEL MAR
església, tribunes, cripta, torres i terrats

SANTA MARIA DEL PI
església, cripta, museu, tresor, jardí de la rectoria i campanar



Oferta d’activitats educatives*:

VISITES:

• La vida i les arts de la Barcelona medieval.
• Introducció a la societat i les arts medievals.
• Com es construeix una església gòtica? L’exemple de Santa Maria 

del Mar i de Santa Maria del Pi.
• Com s’ordena una ciutat medieval? Repàs urbanístic de Barcelona.
• Història, vida i societat barcelonina a la Catalunya del segle XIV.
• Religió, costums i transmissió cultural a l’Edat Mitjana. 

• Iconografia i simbolisme en l’art medieval.

TALLERS:

• Mots encreuats: Ajuda’ns a descobrir qui s’ha endut el Llibre Ne-
gre de Santa Maria del Pi! 

• Cultura i societat: Quin personatge ha trencat el tresor de Santa 
Maria del Mar?

• Matemàtiques: Resolem el misteri del cofre.

*Si vols més informació contacta amb nosaltres!
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