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SOBRE L’ARQUITECTURA
• La Diversitat de la Península
• Scape Village

TEATRE
• Coneixem el Poble de la mà de…

VISITES
• Visita lliure
• Visita guiada

SOBRE L’ARTESANIA!
• Novetat: Fem de terrissaire
• L’art del vidre: vidre pintat
• L’art del cuir
• Esmalt al foc
• Fem mosaics

PRESENTACIÓ

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!  



Com es fan els plats i bols de ceràmica on mengem la sopa? 

Com és possible que aguantin altes temperatures? A través 

d’aquest taller, impartit pels ceramistes del Poble, coneixereu les 

característiques del fang, el seu origen i, sobretot, com moldejar-lo. 

Ho fareu practicant dues tècniques: la del pessic i el torn tradicional. 

Cada alumne farà una peça de cada que us enviarem a l’escola un 

cop cuites al forn que us mostraran els artesans. 

Les rebreu a l’escola passades 2 o 3 setmanes.

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS 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 BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Artística i cultural 

2. Autonomia i iniciativa personal 

3. Coneixement i interacció amb el món físic

11,20€ 

1h i 45 min 

FEM DE TERRISSAIRES
TALLER A L’ESPAI ARTESÀ

10:30h i 12:30h 

Mínim: 15 alumnes/grup 

Màxim: 1 grup (25 alumnes aprox) / torn

NOVETAT!

Què diferencia un artesà d’un artista? El treball artesanal és artístic? 

Us proposem aprofundir en aquestes qüestions i reflexionar al 

voltant d’aquests conceptes. Us expressareu tot pintant sobre 

una planxa de vidre, jugant amb les possibilitats de lluminositat i 

transparència que aquest material us ofereix. Visitareu també la 

col·lecció d’obres de vidre del Museu Fran Daurel, que han estat 

creades utilitzant diferents tècniques artesanals com el vidre bufat 

o el fussing.

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

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1.  Identificar les propietats del vidre i relacionar-les amb el seu ús. 

2. Emprendre un procés de creació artística. 

3. Comprendre i extreure informació rellevant dels diàlegs amb 

    l’educador/a i l’artesana.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Artística i cultural 

2. Autonomia i iniciativa personal 

3. Coneixement i interacció amb el món físic

11,20€ 

1h i 45 min 

L’ART DEL VIDRE: VIDRE PINTAT
TALLER I VISITA A LA COL·LECCIÓ DE VIDRE DEL MUSEU FRAN DAUREL

10:30h i 12:30h 

Mínim: 10 alumnes/grup



Gravar, posar reblons i botons o cosir són algunes de les coses que 

fareu en aquest taller. Treballareu algunes tècniques artesanals 

relacionades amb el treball del cuir per elaborar un moneder, 

intentant traspassar a l’objecte que tindreu a les mans algun tret de 

la vostra personalitat, i sempre amb intencionalitat artística. 

Disposareu de les peces quan acabeu l’activitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1.  Identificar les eines i els materials que utilitza l’artesà amb la 

    terminologia adequada. 

2. Emprendre un procés de creació artística. 

3. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar 

    i interpretar.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Artística i cultural 

2. Autonomia i iniciativa personal 

3. Coneixement i interacció amb el món físic

L’ART DEL CUIR
TALLER ARTESANAL

Us agradaria fer la vostra pròpia creació? Sobre una petita planxa 

de coure anireu dipositant, amb un pinzell petites capes d’esmalt 

de diferents colors per crear el vostre disseny. A través d’aquestes 

creacions esbrinareu el vincle existent entre l’artesania i l’art. 

Finalment, coureu les peces al forn i sereu testimonis directes de la 

seva transformació fins al resultat final: un penjoll vitrificat, lluent i 

original!  

Podreu disposar de les peces després del taller.

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Identificar, conèixer i manipular amb correcció el material,  

   les eines i els processos que aquesta tècnica requereix. 

2. Reconèixer les característiques del treball dels artesans i  

    situar-les en el context del medi social i cultural. 

3. Tenir una experiència artística com a expressió del propi jo.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Autonomia i iniciativa personal 

2. Coneixement i interacció amb el món físic

9,25€ 

1h i 30 min 

11,20€ 

1h i 45 min 

ESMALT AL FOC
TALLER DE JOIERIA

10:30h i 12:30h 

Mínim: 10 alumnes/grup 

Màxim: 2 grups (25 alumnes aprox) / torn

10:30h i 12:30h 

Mínim: 10 alumnes/grup 

Màxim: 1 grup (25 alumnes aprox) / torn



Volem que descobriu el Poble tot investigant l’arquitectura popular 

d’algunes de les zones representades. Acompanyats per un/a 

dinamitzador/a, us fixareu en les construccions de cada regió i a partir 

d’aquí obtindreu informació sobre el seu clima, la cultura, la llengua, 

etc. Després, en petits grups i amb l’ajuda d’un dossier i un plànol, 

completareu el treball fent recerca en petits grups sobre la resta 

de zones d’Espanya. Descobrireu que aprofundir en les comunitats 

autònomes és molt més divertit del que us penseu! 

Cal fer grups cooperatius de 5 alumnes aproximadament.

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Aprendre a interpretar l’arquitectura en funció de la història,  

   el clima, la geografia i l’estètica. 

2. Plantejar opinions al voltant de manifestacions artístiques i culturals. 

3. Aprendre a utilitzar un plànol, interpretant-ne els signes 

convencionals.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Aprendre a aprendre 

2. Coneixement i interacció amb el món físic

LA DIVERSITAT DE LA PENINSULA
VISITA DINAMITZADA

Us proposem que feu un mosaic agafant com a model els 

trencadissos que feia Antoni Gaudí. Primer fareu un disseny que us 

servirà de guia. Després podreu materialitzar el vostre disseny amb 

petits fragments de vidre –les tessel·les–, que fixareu amb una pasta 

especial. Finalment visitareu l’artesana que treballa el vidre i aquesta 

tècnica per poder aprofundir en el seu ofici. 

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

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Observar i identificar les propietats d’alguns materials i eines  

   i relacionar-les amb els seus usos. 

2. Valorar les possibilitats plàstiques del treball artesanal. 

3. Fer una senzilla composició visual que representi el món 

    imaginari, afectiu o social de l’alumne.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Artística i cultural 

2. Autonomia i iniciativa personal

11,20€ 

1h i 45 min 

FEM MOSAICS
TALLER I VISITA A L’ARTESANA

10:30h i 12:30h 

Mínim: 10 alumnes/grup

9€ 10:30h i 12:30h1h i 45min 



SCAPE VILLAGE

Prenent com a referent el moment històric en què la pesta va 

arribar a Barcelona, l’any 1348, us proposem un scape room per tot 

el recinte. El Poble tancarà les seves muralles en una hora i tots els 

que no hagin pogut sortir i arribar al Monestir de Sant Miquel estaran 

exposats a la terrible malaltia. Organitzats en grups i representant 

diferents gremis artesanals, els alumnes hauran de resoldre els 

enigmes necessaris per travessar la porta del Baluard i arribar al 

Monestir. Correu… no hi ha temps a perdre! 

Cal fer grups cooperatius de 5 alumnes aproximadament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Participar de forma adequada en situacions d’interacció comunicativa. 

2. Identificar les diferents manifestacions culturals com un esdeveniment 

    important de la nostra història social i cultural. 

3. Treballar en equip.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Autonomia i iniciativa personal 

2. Comunicativa lingüística i audiovisual

10€ 

1h i 45 min 

JOC PARTICIPATIU

10:30h i 12:30h 

Màxim: 1 grup (25 alumnes aprox) / torn

El guia que us ha d’explicar el Poble Espanyol fa tard i el grup 

comença a impacientar-se. Us deixeu acompanyar per 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 ESPECÍFICSOBJECTIUS 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.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1.  Artística i cultural 

2. Comunicativa lingüística i audiovisual

9,25€ 

1h  

A convenir 

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

També en castellà, anglès i francès 

Mínim: 20 alumnes/grup 

Máx: 1 grup (30 alumnes aprox) / torn



Admirar la diversitat de les diferents cultures i zones d’Espanya en 

una hora és impossible... a no ser que sigueu al Poble Espanyol! 

Us proposem fer aquesta ruta tot passejant i parant atenció a  les 

explicacions que us oferirà un/a guia oficial. Coneixereu els detalls 

d’aquest recinte construït amb motiu de l’Exposició Internacional 

de 1929 i que inclou reproduccions de l’arquitectura popular més 

representativa de tot un país. Després, podeu acabar de visitar 

lliurement la resta d’instal·lacions. Segur que us sorprendran!

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Identificar les manifestacions culturals del recinte i valorar la  

   seva diversitat i la seva riquesa. 

2. Situar històricament la construcció del Poble Espanyol  

    de Barcelona.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Artística i cultural

VISITA GUIADA

10€ 

1h 

A convenir 

Disponible en diferents idiomes 

Mínim: 20 alumnes/grup 

Màxim: 1 grup (30 alumnes aprox) / torn

El Poble Espanyol és un centre únic d’arquitectura, d’artesania, d’art 

i de cultura en general. Posem a la vostra disposició tot un recinte a 

l’aire lliure per dur a terme l’activitat que més us interessi: completar 

un treball de recerca, fer un projecte propi, investigar la relació 

entre l’arquitectura popular i les característiques pròpies de cada 

zona del país, visitar el Museu Fran Daurel, on trobareu obres d’art 

d’artistes universals com Miró, Dalí o Picasso… També podeu visitar 

l’exposició Un viatge fotogràfic. La construcció del Poble Espanyol i 

entendre la concepció del museu a través del viatge que van fer els 

creadors del recinte.  

Nosaltres ens comprometem a facilitar-vos tota la informació que 

necessiteu sobre el recinte i la seva història.

OBJECTIUS ESPECÍFICSOBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Oferir les condicions adients perquè pugueu adaptar la vostra 

planificació a les necessitats curriculars. 

2. Contextualitzar, en el marc de l’Exposició Internacional de 1929, el 

moment històric en el qual es crea el Poble Espanyol.

COMPETÈNCIES BÀSIQUESCOMPETÈNCIES BÀSIQUES 

1. Aprendre a aprendre 

2. Autonomia i iniciativa personal 

3. Coneixement i interacció amb el món físic

VISITA LLIURE

7,50€ Lliure A partir de les 10h



DE QUÈ MÉS PODEU 
GAUDIR AL POBLE?

93 508 63 10 - 93 508 63 11  

booking@poble-espanyol.com

Aquí us suggerim una sèrie de possibilitats perquè aprofiteu 

al màxim la vostra visita al recinte.

ESPAI FIESTA ESPAI FIESTA 

Espectacular instal·lació audiovisual de 10 minuts de durada 
sobre algunes de les festes populars mes destacades de la 
Península.

ZONA DE TOBOGANS ZONA DE TOBOGANS 

Ubicats al Jardí Escultòric.

ENDEVINEU ELS OFICISENDEVINEU ELS OFICIS 
Onze petites escultures us esperen al carrer Cervantes. 
Sabreu identificar cada un dels oficis representats?

VISTES DES DEL MONESTIRVISTES 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 RESERVESINFORMACIÓ I RESERVES

MUSEU FRAN DAURELMUSEU 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!

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

UN VIATGE ALS ORÍGENS DEL POBLE 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.

El preu inclou l’iva, l’accés al Poble Espanyol  
i a les instal·lacions habituals del recinte 


