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Riosta Barcelona desenvolupa activitats educatives en diversos espais de gran valor patrimonial amb l’objectiu que els alumnes coneguin les seves
característiques artístiques i arquitectòniques i entenguin quina és l’estreta relació d’aquests temples amb la història de Barcelona i el seu valor patrimonial. Les visites i tallers inclouen l’accés als següents espais:

Església de la Mercè

Sant Pau del Camp

Santa Maria del Pi

Santa Maria del Mar

Església, cambril, capella
del descens i orgue.

Església, claustre, jardí i
dependències de l’antic
monestir.

Església, cripta, tresor,
jardí i campanar.

Església, cripta, tribunes,
torres i terrats.

TALLERS
Els tallers adaptats a les diferents etapes educatives ens permetran posar a prova les nostres habilitats i la nostra creativitat mentre explorem i coneixem
millor els edificis. Depenent del nivell els tallers poden contenir jocs, manualitats, problemes a resoldre i simulacions de recerca.
VISITES DINAMITZADES
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.
VISITES GUIADES
Recorrerem tots els racons de l’edifici acompanyats d’un guia que ens explicarà la història de l’edifici i del seu entorn, aprendrem a apreciar els trets
artístics de cada període i a analitzar els fets històrics que han afectat cada monument.
*Totes les activitats poden ser realitzades en Català, Castellà, Anglès o Francès.
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SANTA MARIA DEL MAR: Buscant els colors de la rosassa! 				
NOU!

[Recomanat per educació infantil i cicle inicial de primària]

Alguns vitralls de Santa Maria del Mar han perdut el color!
L’única forma de recuperar-los és endinsar-nos dintre del temple i explorar tots els seus racons. Mitjançant una sèrie de jocs coneixerem millor com
era l’edat mitjana i recuperarem els colors perduts. En tenir tots els colors reunits pujarem a les tribunes des d’on podrem admirar els colors d’un vitrall medieval autèntic i descobrir d’on s’obtenien els colors a l’edat mitjana. Després de descobrir-ho podrem pintar la nostra pròpia rosassa i veure
com s’hi filtra la llum.
Per aconseguir els colors i pintar la nostra rosassa haurem de jugar en diversos espais de l’església. Els jocs ens ajudaran a dimensionar l’espai
de l’església, a buscar les seves formes i colors i situar l’edat mitjana de forma general en el temps. Després dels jocs anirem a les tribunes on
podrem veure el major tresor de Santa Maria del Mar: Un vitrall del s.XV que ens servirà de font d’inspiració per a pintar la nostra pròpia rosassa.
També treballem... percepció de l’espai i les formes, els colors, inici al pensament matemàtic i les diferències entre el passat i el present.

Visita a l’exterior + església + tribunes + taller | Durada: 2h’ | 2 acompanyants (obligatori)

SANTA MARIA DEL MAR: Construint una església medieval!		
NOU!

				

		

Preu: 8,5€/alumne (25 alumnes/grup)

[Recomanat per cicle mitjà i superior de primària i primer cicle d’ESO]

Com s’ho van fer els arquitectes medievals per construir una església d’aquestes dimensions?
Per tal d’esbrinar-ho posarem en comú tot allò que sabem de l’època medieval i descobrirem la motivació dels habitants de Vilanova del Mar a l’hora
de finançar la construcció d’una església monumental. Tot seguit ens posarem a la pell dels arquitectes i descobrirem com van utilitzar les proporcions amb una sèrie de problemes matemàtics que haurem de resoldre en equip. La visita s’acaba amb la pujada als terrats des d’on podrem admirar el port i els carrers de traçat medieval.

Reflexionarem en torn a la societat i cultura medieval seguint el mètode VTS per tal de conèixer les motivacions de la ciutat medieval a l’hora
d’erigir grans temples. El taller de matemàtiques serà una activitat autònoma on els alumnes disposaran de materials per mesurar l’edifici i resoldre els problemes plantejats, que s’han adaptat als diversos nivells educatius. El taller s’acaba amb una visita guiada als terrats per veure com
l’edifici es relaciona amb el seu entorn.
També treballem... comunicació oral i debat, resolució de problemes matemàtics, observació de canvis i continuïtats en el temps i història medeival.
Visita a l’església + tribunes + taller + terrats | Durada: 2h’ | 2 acompanyants (obligatori)			

!

SANTA MARIA DEL PI: Aixecant la ciutat medieval!				
NOU

		

		

Preu: 8,5€/alumne (25 alumnes/grup)

[Continguts i material adaptat per 6è de primària, secundària i batxillerat]

Com es va transformar la Barcino romana en una gran ciutat medieval?
Aquest taller consisteix en un joc de rol per equips on els participants hauran de recaptar productes d’època medieval a mesura que van explorant
l’església. Havent recollit tots els productes necessaris per alçar la ciutat medieval, pujarem al campanar de Santa Maria del Pi, des d’on podrem
imaginar com va ser la ciutat medieval i dibuixar sobre un plànol la nostra pròpia versió . Per tal d’abastir la nostra ciutat haurem de comerciar amb
els altres equips i finalment compararem les ciutats que hem creat amb les vistes a Barcelona buscant els vestigis de l’època.
Durant el taller els alumnes hauran d’interrogar fonts que donen una valuosa informació sobre l’economia, societat i espiritualitat de la ciutat
medieval. Un cop contextualitzada l’església els equips pujaran amb un guia al terrat del campanar i elaboraran la seva pròpia hipòtesi de com era
ciutat medieval. Tot seguit posarem en comú totes les propostes i les comparem amb les vistes a la ciutat des del campanar.
També treballem... història i cultura medieval, costums i estructures socials medievals, urbanisme, treball en equip i interpretació crítica de les
fonts històriques.

Visita a l’església + cripta + tresor + jardí + campanar + taller | Durada: 2h’ | 2 acompanyants (obligatori)

		

Preu: 8,5€/alumne (25 alumnes/grup)

SANT PAU DEL CAMP: Microteatre romànic!

NOU!

								

[Recomanat per cicle mitjà i superior de primària]

Com era viure en un monestir romànic al segle XII? I què hi fan aquells animals fantàstics als capitells del claustre?
Durant aquest taller explorarem les dependències de l’antic monestir benedictí de Sant Pau del Camp i l’únic claustre romànic conservat a Barcelona.
Per tal de posar-nos a la pell dels seus habitants farem breus representacions teatrals en els diferents espais del monestir.
Durant la visita històrica al conjunt romànic anirem assignant diferents personatges a grups d’alumnes. Un cop acabada la visita cada grup haurà
de representar un dia en la vida del personatge que li han assignat. De forma autònoma hauran de decidir en quin espai volen fer la seva representació i si volen fer un guió o improvisar. Després representaran la seva obra de teatre davant els altres equips per transmetre com era la vida
del personatge que els hi ha tocat.
També treballem... competències lingüístiques i literàries, autonomia i història i cultura medieval.
Visita al jardí + església + sala capitular + claustre + sala abat Safont | Durada: 2h’ | 2 acompanyants (obligatori) 		

ESGLÉSIA DE LA MERCÈ: Matemàtiques, símbols i música a La Mercè!		 OU!

N

Preu: 8,5€/alumne (25 alumnes/grup)

[Recomanat i adaptat a cicle mitjà i superior de primària i secundària]

Vine i coneix els secrets de la principal església barroca de Barcelona: Durant l’activitat tindrem l’oportunitat de visitar els espais privats com el
cambril o la Capella del Descens, descobrir els orígens de la patrona de Barcelona i submergir-nos en un món de símbols i proporcions. Acabarem
la visita amb un taller amb l’organista on podrem tocar i experimentar amb diferents tubs d’orgue i descobrirem com funciona i sona un instrument
d’aquestes característiques.
Apendrem a valorar l’art barroc i explorarem la basílica de forma autònoma, també treballarem competències matemàtiques per calcular les seves
dimensions, entendre com s’estructura l’edifici i orientar-nos en el seu interior. El taller amb l’orgue ens permetrà entendre com funciona aquest
instrument i quines capacitats expressives pot arribar a aconseguir.
També treballem... anàlisi de fonts, llenguatge musical, història i cultura barroca, comprensió i valoració del fet artístic.
Visita a l’església + cambril + Capella del Descens + taller a l’orgue) | Durada: 2h | 2 acompanyants (obligatori)

		

Preu: 8,5€/alumne (25 alumnes/grup)

VISITES DINAMITZADES
El fil conductor d’aquestes activitats, dissenyades i adaptades 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 campanar (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: Mots encreuats						
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.
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.
Visita a l’església + cripta + tresor + museu + jardí + campanar | Durada 2h | 2 acompanyants (obligatori)

SANTA MARIA DEL MAR: Quin personatge ha trencat el tresor?

			

			

Preu: 8,5€/alumne (25 alumnes/grup)

			

[Recomanat per ra 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.

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.
Visita a l’església + tribunes + cripta + torres + terrats | Durada: 2h’ | 2 acompanyants (obligatori) 		

SANTA MARIA DEL MAR: El misteri del cofre! 			

		

Preu: 8,5€ alumne (25 alumnes/grup)

							[Recomanat per a 1r i 2n 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 contrasenya 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 obrirlo 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 construcció, número d’elements que constitueixen parts de l’edifici,...)
gràcies a l’explicació del guia.
També treballem... matemàtiques: operacions senzilles de suma, resta i divisió de fraccions amb parèntesi.
Visita l’església + tribunes + cripta + torres + terrats) | Durada: 2h’ | 2 acompanyants (obligatori) 			

Preu: 8,5€ alumne (25 alumnes/grup)

VISITES GUIADES
Visita guiada a Santa Maria del Pi
La visita guiada a Santa Maria del Pi us permetrà descobrir una dels edificis gòtics més espectaculars 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 des de les alçades!
Durada: 1 hora | 2 acompanyants (obligatori)										

Preu: 5€/alumne (25 alumnes/grup)

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, vitralls, contraforts o gàrgoles, contemplar els estrets carrerons del Born, els
principals edificis de Ciutat Vella i una impressionant panoràmica de 360º sobre Barcelona.
Durada: 1 hora | 2 acompanyants (obligatori) 										
Visita guiada a Sant Pau del Camp

Preu: 5€/alumne (25 alumnes/grup)

NOU!

Descobreix el conjunt romànic més ben conservat de Barcelona: recorrerem els jardins, la imponent església, la sala capitular i l’únic claustre romànic conservat a la ciutat. La visita ens permetrà descobrir tots els secrets d’un indret que ha estat habitat des del neolític fins a l’actualitat, imaginar
com era la vida dels frares benedictins que van habitar aquest antic monestir i entendre els símbols que amaguen els seus capitells.
Durada: 1 hora | 2 acompanyants (obligatori) 										

Preu: 5€/alumne (25 alumnes/grup)

Visita guiada a la Mercè

NOU!

L’església de la patrona de Barcelona és un dels majors exemples del barroc català del segle XVIII. Durant la visita ens remuntarem als temps de
Jaume I per entendre els orígens de l’Ordre de la Mercè i veurem com l’edifici i la ciutat han anat canviant al llarg de la història. Tindrem l’oportunitat
d’endinsar-nos dintre d’aquesta joia barroca, descobrir els seus símbols i conèixer els seus secrets visitant el cambril, la capella del descens i finalment l’orgue més gran de Barcelona!
Durada: 1 hora | 2 acompanyants (obligatori)							

			

Preu: 5€/alumne (25 alumnes/grup)

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

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

Comunicació i interacció

Història

Història

Curiositat, descobrir i experimentar

Geografia

Geografia

Entendre el món que ens envolta

Educació per al desenvolupament
personal i la ciutadania

Història de l’Art

Creativitat

PRIMÀRIA

Història de la cultura i de les religions

Competència personal i interpersonal

Àmbit lingüístic

Competència artística i cultural

Competència en el coneixement i la interacció amb el món

Àmbit de matemàtiques

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència en la dimensió temporal i
l’experiència social humana

Competència social i ciutadana

Competència en la crítica de les fonts
d’història

Àmbit de coneixement del medi
Àmbit artístic
Competència comunicativa i lingüística
Competència matemàtica

Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència comunicativa

Competència social i cívica
Competència en la dimensió temporal de
les manifestacions artístiques

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència en l’observació, anàlisi i interpretació de les manifestacions artístiques

Competència artística i cultural

Competència cultural i artística

Competència d’inciativa i autonomia i emprenedoria

Competència en la dimensió espacial dels
fenòmens

Competència social i ciutadana

Confirmació dels serveis de Riosta Barcelona:
Per a la confirmació definitiva dels serveis poseu-vos en contacte amb nosaltres:

www.riostabarcelona.com | 931984067 | info@riostabarcelona.com
Observacions de les visites i tallers:
• Les activitats que es realitzen a Santa Maria del Mar i a Santa Maria del Pi no estan adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda i/o problemes respiratoris.
• En cas de males condicions climatològiques el responsable de Riosta Barcelona es reserva el dret d’anul·lació
de l’activitat per motius de seguretat.
• Es recomana calçat còmode.
• A causa d’esdeveniments litúrgics, el recorregut de la visita pot variar.

www.riostabarcelona.com

