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GUIA D’ACTIVITATS
ESCOLARS
2022-2023
CICLE MITJÀ

APRENDRE A TRAVÉS DE
LA CULTURA, LA DIVERSIÓ
I L’EXPERIÈNCIA

Activitats en anglès

PRESENTACIÓ

SOBRE L’ARTESANIA!
Ha arribat el moment de tornar a aprendre i a gaudir en majúscules, i al
Poble Espanyol hi trobareu les condicions i l’espai ideal per fer-ho. Perquè
aquest és un recinte històric en el qual la cultura i l’oci es viuen durant
tot l’any d’una manera única.
Hem superat el repte dels dos últims anys i amb l’experiència i
l’aprenentatge adquirits us presentem un conjunt d’activitats, totes elles
atractives i algunes noves, pensades perquè els alumnes aprenguin,
explorin i creixin en un espai emblemàtic i especial.
Una de les novetats pels més petits i petites és Pintem la fusta, que
servirà per introduir-los de manera molt bàsica al món de la fusteria. Per
als cicles mitjà i superior presentem aquest curs El reciclatge del fang,
amb la qual abordarem la importància del reciclatge a partir d’un material
tan natural com és el fang.
Però això no és tot! Us presentem una altra novetat: els recorreguts,
que consten de tres tallers que evolucionen sobre un mateix material
o tècnica. Estan dissenyats per fer-se durant un mateix curs o en dos
consecutius. Per ara oferim tres itineris diferents: cistelleria, vidre i fang.
I per acabar, oferim propostes pels més grans, concretament pels
alumnes de Batxillerat Artístic i per a escoles professionals. Es tracta de
tallers especialitzats relacionats amb tècniques artesanals però amb una
visió artística que impartiran els mateixos artesans/es que treballen dia a
dia al Poble Espanyol.
Afegiu-vos a aquesta manera d’aprendre pràctica, viva i experiencial!

TORNA EL FESTIVAL DE
TITELLES DE BARCELONA!
Amb funció escolar del 13 al 17 de febrer del 2023

Reserva la teva plaça!

• Novetat: El reciclatge del fang
• Imitant els vitralls
• Treballem el cuir
• Fem un cistell
• Esmalt al foc
• Fem de terrissaire
• Taller de vitrofusió

LEGO® EDUCATION
• Construïm màquines complexes

SOBRE L’ARQUITECTURA
• Novetat: Cursa d’orientació i artesania

TEATRE
• Coneixem el Poble de la mà de..

VISITES
• Visita lliure

NOVETAT!

RECORREGUTS ARTESANALS
• Recorregut de la cistelleria
• Recorregut del vidre
• Recorregut de la terrisa

EL RECICLATGE DEL FANG NOVETAT!
TALLER A L’ESPAI DELS ARTESANS

Qui no ha jugat a fer boles al sorral? El fang és un material natural, versàtil i a més té un
munt de possibilitats! Us proposem un taller dinàmic on aprendreu els diferents usos
que té el fang. Per exemple, sabíeu que pot ajudar-nos a arreglar una tassa de ceràmica
trencada? o que pot ser un mitjà de filtració de l’aigua per les plantes? Veniu a descobrir
com reciclar el fang i feu un taller sostible que ajudarà a cuidar el vostre entorn! A més, us
endureu una petita planta per cuidar-la a casa!!

11,20€
1h i 45 min
10:30h i 12:30h
Mínim: 15 alumnes/grup
Màxim: 1 grup (25 alumnes) /torn

Podeu disposar de les peces el mateix dia després d’un temps d’assecat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Identificar les eines i materials que utilitzen els terrissaires, amb la terminologia
adequada, i relacionar-la amb els seus usos.
2. Manifestar les capacitats necessàries per poder escoltar, observar i interpretar.
3. Comprendre i extreure informació rellevant dels diàlegs amb l’educador/a i l’artesana.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic

ESMALT AL FOC
TALLER DE JOIERIA

Us proposem un taller per aprofundir en la tècnica de l’esmalt al foc. Els esmalts són
vidres en pols, de diferents colors i lluminositats, molt utilitzats en joieria. Sobre una
peça petita de coure aplicareu diferents esmalts amb un pinzell fi i aigua destil·lada, i
sobretot amb molta precisió. Després, les peces es couran a una temperatura d’entre
800 i 900 ºC per vitrificar-les i, un cop tornin a estar a temperatura ambient, ja podreu
lluir la nostra creació!

9,25€
1h i 30 min
10:30h i 12:30h
Mínim: 15 alumnes/grup
Màxim: 2 grups (25 alumnes aprox.) / torn

Podeu disposar de les peces el mateix dia després del taller.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Observar i identificar les propietats d’alguns materials i eines i relacionar-los amb
els seus usos.
2. Reconèixer les característiques del treball dels artesans i situar-les en el context
del medi social i cultural.
3. Valorar les possibilitats plàstiques del treball artesanal.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic

IMITANT ELS VITRALLS
TALLER I VISITA A L’ARTESANA

Sabeu què és un vitrall? On els podem trobar? Us proposem una
activitat durant la qual coneixereu la Júlia, l’artesana vitrallera del Poble.
Ella us ajudarà a respondre aquestes i altres preguntes. Us mostrarà les
eines i els materials que fa servir per elaborar vitralls de diferents tipus,
anireu al taller i fareu una peça de vidre tot imitant el seu ofici. En primer
lloc, sobre una plantilla dibuixareu formes geomètriques i després les
traslladareu al vidre amb pintura especial per jugar amb diferents lluminositats i textures, creant d’aquesta manera els vostres petits vitralls.
Podeu disposar de les peces el mateix dia després d’un temps d’assecat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Identificar les propietat del vidre i relacionar-les amb el seu ús.
2. Identificar les formes geomètriques.
3. Valorar les possibilitats plàstiques del treball artesanal
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic
9,25€
1h i 45 min

10:30h i 12:30h
Mínim: 10 alumnes/grup

TREBALLEM EL CUIR
TALLER I VISITA A L’ARTESÀ

Sabieu que les primeres pilotes de futbol estaven recobertes de
cuir? El cuir és un material d’origen animal que s’utilitza per fer
cinturons, botes de vi, moneders… Però, com s’obté el cuir? Amb
aquesta activitat us proposem descobrir l’origen i els diferents usos
que té aquest material. Practicareu la tècnica del gravat sobre pell,
després trenareu un fil per posar-li color i finalment coneixereu els
artesans del Poble que treballen aquest material.
Podeu disposar de les peces el mateix dia després del taller.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Identificar les eines i els materials que utilitzen els artesans amb la
terminologia adequada.
2. Emprendre un procés de creació artística.
3. Comprendre i extreure informació rellevant dels diàlegs amb
l’educador/a i l’artesà.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic
9,25€
1h i 45 min

10:30h i 12:30h
Mínim: 10 alumnes/grup

TALLER DE VITROFUSIÓ
TALLER I VISITA A L’ARTESANA

Us atreviu a fer una composició plàstica utilitzant només vidre? Us facilitarem els
materials necessaris per a realitzar-la: una petita planxa de vidre, pigments de vidre en
pols i petits trossos de vidre de color. Amb aquests elements i les eines adients, fareu
la vostra creació artística. Més tard es couran a dins d’un forn tèrmic a 800ºC fusionant
els elements entre si. Aquesta tècnica s’anomena fussing o vitrofusió. Finalment
visitarem el taller on es treballa aquesta tècnica i la col·lecció d’obres artístiques en
vidre del Museu Fran Daurel.

11,20€
1h i 45 min
10:30h i 12:30h
Mínim: 10 alumnes/grup

Les peces elaborades es faran arribar a l’escola en 2 o 3 setmanes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Identificar els trets característics d’aquesta forma de creació artística.
2. Conèixer la història, les potencialitats i les virtuts artístiques del vidre.
3. Manipular amb correcció tant el vidre com les eines adients per a treballar-lo.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Competència artística i cultural
2. Competència d’autonomia i iniciativa personal
3. Competència en el coneixement i la interacció
amb el món físic

FEM UN CISTELL
TALLER I VISITA A L’ARTESANA

Us agradaria aprendre a teixir un petit cistell? Veniu i feu-ho! Treballareu amb medul·la
de rotang, una fibra vegetal que s’extreu del centre del tronc de l’arbre, el rotang. Amb
una mica d’aigua, aquest fil agafa flexibilitat i així el podreu trenar per teixir el vostre
cistell, que us podreu endur el mateix dia. També coneixereu l’artesana Pepi, qui us
mostrarà altres materials i les eines que utilitza. Segur que us sorprendrà la diversitat
de cistells que es poden arribar a fer!

9,25€
1h i 45 min
10:30h i 12:30h
Mínim: 10 alumnes/grup

Podeu disposar de les peces el mateix dia després del taller.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Reconèixer les característiques del treball artesanal i situar-les en el context del medi
social i cultural.
2. Comprendre i extreure informació rellevant dels diàlegs amb l’educador/a i l’artesana.
3. Valorar les possibilitats plàstiques del treball artesanal.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic

FEM DE TERRISSAIRES
TALLER A L’ESPAI DELS ARTESANS

El de terrissaire és un dels oficis antics més complexos i
interessants que encara es conserven. Us convidem a conèixer
aquest ofici a Cal Terrissaire, on podreu experimentar dues
tècniques bàsiques: la del pessic, amassant i donant forma a un
bol personalitzat, i la tècnica del torn, molt més complexa. Sempre
estareu guiats per les mans expertes d’en Juan, un professional en
majúscules. Cada alumne farà dues peces que, un cop cuites al
forn, us farem arribar a l’escola al cap de 2-3 setmanes.

CURSA D’ORIENTACIÓ I
ARTESANIA JOC DE DESCOBERTA

NOVETAT!

Com s’utilitza una brúixola? Com es llegeix un plànol? Us atreviu a
descobrir el Poble amb aquestes eines? En petits grups i amb l’ajuda
d’un dossier, una brúixola i un plànol, haureu de superar els reptes
que us proposarem per descobrir les particularitats i racons del Poble
Espanyol i conèixer l’artesania i l’arquitectura tan característiques
d’aquest recinte.
Cal fer equips cooperatius de 5 alumnes aproximadament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Treballar en equip.
2. Utilitzar plànols per situar-se en l’entorn.
3. Participar i gaudir dels jocs amb coneixement i respecte per les
normes.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Coneixement i interacció amb el món físic
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Comunicativa lingüística i audiovisual
9€

1h i 30 min

10:30h i 12:30h

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Identificar les eines i materials que utilitzen els terrissaires, amb
la terminologia adequada, i relacionar-la amb els seus usos.
2. Desenvolupar habilitats manuals i estètiques per elaborar una
peça d’argila.
3. Manifestar les capacitats necessàries per poder escoltar,
observar i interpretar.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic
11,20€
1h i 45min

10:30h i 12:30h
Mínim: 10 alumnes/grup
Màxim: 1 grup (25 alumnes aprox) / torn

LEGO® EDUCATION: CONSTRUIM
MÀQUINES COMPLEXES
TALLER DE CONSTRUCCIÓ

Sabeu com funcionen les màquines que fan servir mecanismes complexos?
Què entenem per mecanisme simple o complex? Ho descobrireu a través de la
construcció de models amb LEGO® Education. En petits grups haureu de seguir la
guia il·lustrada per construir un prototip de cotxe giravoltes. A través de l’observació
i l’anàlisi descobrireu com funciona i us proposarem un altre repte: millorar la vostra
construcció amb les aportacions dels altres. Us animeu?

9€
1h i 30 min
10:30h i 12:30h
Màxim: 1 grup (25 alumnes aprox)/ torn

Per fer aquest taller cal fer petits grups cooperatius.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Participar de forma adequada en situacions comunicatives habituals.
2. Gaudir dels jocs ajustant la pròpia actuació.
3. Treballar en equip.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Matemàtica
2. Aprendre a aprendre
3. Coneixement i interacció amb el món físic

CONEIXEM EL POBLE DE LA MÀ DE...
VISITA DINAMITZADA

El guia que us ha d’explicar el Poble Espanyol fa tard i el grup comença a
impacientar-se… Accepteuque us acompanyi en Xisco? És un treballador de
manteniment que coneix molt bé el Poble i que sempre està a punt per fer una
visita guiada i mostrar, a la seva manera tan particular i divertida, l’arquitectura i la
història d’aquest singular recinte. Esteu preparats per representar les llegendes i
anècdotes que el recinte amaga?
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Identificar les manifestacions culturals del recinte i valorar la seva diversitat i riquesa.
2. Situar històricament, en el marc de l’Exposició Internacional de 1929, el Poble Espanyol.
3. Utilitzar els recursos expressius del cos i el treball en equip per crear dinàmiques i
històries expressives.

9,25€
1h
A convenir
Mínim: 20 alumnes / grup
Máx: 1 grup (30 alumnes aprox)/ torn
També en anglès i francès

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Artística i cultural
2. Comunicativa lingüística i audiovisual

VISITA LLIURE
Vosaltres aporteu tota la vostra imaginació, nosaltres l’espai. El
Poble Espanyol és un recinte tancat al trànsit ple de racons amb
misteri, artesania en directe, espais interactius, l’espai Fiesta i una
zona amb tobogans gegants. A més, aquest any hem inaugurat
l’exposició Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol,
que us ajudarà a entendre com es van escollir els edificis que
veureu a través de l’apassionant viatge que els creadors del recinte
van fer a principis del s.XX. Veniu, feu el vostre itinerari a mida i
gaudiu tanta estona com vulgueu! Nosaltres us facilitarem tota la
informació que necessiteu.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Oferir les condicions adients perquè pugueu adaptar la vostra
planificació a les necessitats curriculars
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Aprendre a aprendre
2. Autonomia i iniciativa personal
3. Coneixement i interacció amb el món físic
7,50€

Durada lliure

A partir de les 10h

RECORREGUT ARTESANAL NOVETAT!
Aquest any us proposem que us convertiu en experts d’alguns dels
oficis que treballem habitualment amb els alumnes. En concret, la
cistelleria, el vidre o la terrissa.
Aquestes tres activitats permeten adquirir nous coneixements i
processos tècnics a mesura que s’acumula pràctica. D’aquesta
manera, us proposem que els alumnes puguin aprofundir en els
processos d’elaboració de diferents peces i en el coneixement de
l’artesania en general reservant tres activitats de la mateixa tècnica
o material al llarg d’un o dos cursos escolars.
RECORREGUT DE LA CISTELLERIA
1. Taller d’elaboració d’un cistell bàsic, amb base i dos fils
2. Taller d’elaboració d’un cistell amb base i la introducció
d’un tercer fil de color
3. Taller d’elaboració d’un cistell creant la base
RECORREGUT DEL VIDRE
1. Taller d’imitació d’un vitrall
2. Disseny i creació d’un mosaic de vidre
3. Taller de vitrofusió o fussing
RECORREGUT DE LA TERRISSA
1. Taller d’elaboració de dues peces de fang, una amb la tècnica
del pessic i l‘altre amb el torn.
2. Taller de pintura ceràmica amb les peces fetes en el taller anterior
3. Taller de reciclatge del fang

DE QUÈ MÉS PODEU
GAUDIR AL POBLE?
Aquí us suggerim una sèrie de possibilitats perquè aprofiteu
al màxim la vostra visita al recinte.
ESPAI FIESTA
Espectacular instal·lació audiovisual de 10 minuts de durada
sobre algunes de les festes populars mes destacades de la
Península.

MUSEU FRAN DAUREL
Descobriu la interessant col·lecció d’art contemporani
d’aquest museu ubicat al nostre Poble. Hi trobareu obres de
Tàpies, Dalí o Miró, entre d’altres!

ZONA DE TOBOGANS
Ubicats al Jardí Escultòric.

MÉS ZONES PER DINAR
A banda de la zona pícnic, ara podeu gaudir d’un agradable
dinar sota els arbres al Jardí Escultòric

ENDEVINEU ELS OFICIS
Onze petites escultures us esperen al carrer Cervantes.
Sabreu identificar cada un dels oficis representats?
VISTES DES DEL MONESTIR
Admireu la ciutat i proveu d’orientar-vos ubicant abans de res
el mar i la muntanya. En quina direcció es troba el vostre barri
o poble?

INFORMACIÓ I RESERVES
93 508 63 10 - 93 508 63 11
booking@poble-espanyol.com
El preu inclou l’iva, l’accés al Poble Espanyol
i a les instal·lacions habituals del recinte

UN VIATGE ALS ORÍGENS DEL POBLE
A través de l’exposició Un viatge fotogràfic, La construcció
del Poble Espanyol coneixereu l’apassionant viatge que els
creadors del recinte van fer per inspirar-se i el procés de
construcció del Poble fins la seva inauguració, l’any 1929.

