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CASA DE LES
PUNXES

La Casa de les Punxes, revolucionària
tant en l’aspecte artístic com en el tècnic,
és un dels edificis més emblemàtics de la
ciutat de Barcelona, alhora que és clau
per entendre el fenomen del modernisme
català.
L’any
1975
fou
declarat
Monument Històric Nacional, obtenint
així el merescut reconeixement com a
representació del patrimoni cultural.
L’interessant projecte arquitectònic és
el resultat de l’encàrrec, l’any 1903 i per
part de Bartomeu Terradas Brutau a Josep
Puig i Cadafalch, del disseny d’una casa
per a cadascuna de les seves germanes:
Àngela, Josepa i Rosa. La família Terradas
va ser la promotora de la Casa de les
Punxes i, seguint la línia de la burgesia,
que se sent culta i sensible amb l’art, veu
en l’arquitectura una forma d’expressar
la seva identitat, el seu afany de
modernització i la capacitat d’exhibir el
seu nou poder social i econòmic.

4

CASA DE LES
PUNXES
INTRODUCCIÓ

Josep Puig i Cadafalch es troba amb l’encàrrec que li permetrà desenvolupar la
seva obra més personal, doncs realitza
un interessant edifici modernista que recorda els antics castells medievals. Amb
elements ornamentals provinents de
diferents corrents arquitectòniques, juntament amb la suma de diverses innovacions tècniques i una profunda habilitat,
desenvolupa un edifici modernista on no
només s’hi pot llegir tota la simbologia
del modernisme sinó també la ideologia
i intencions del propi arquitecte.
Amb la intenció de posar en valor els
béns patrimonials i la seva utilització
com a recurs educatiu, des de l’àrea
educativa de la Casa de les Punxes, es
planteja un programa per a escoles que
busquin aproximar el patrimoni històric
i artístic de Catalunya als nens i joves,
per tal de promoure el desenvolupament
i coneixement.
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PROPOSTA
DIDÀCTICA

La proposta de la Casa de les punxes és oferir activitats
pensades i adaptades als diferents grups d’edat, amb
l’objectiu de despertar la curiositat entorn al que s’està
mostrant. Es cerca una aproximació al patrimoni històric
i artístic de Catalunya a través de l’observació, la reflexió
i la participació.

Les activitats, enteses com a espai de creixement, garanteixen la possibilitat d’ampliar el coneixement i busquen
promoure, de manera transversal, la satisfacció per l’aprenentatge. Fomentar el treball en equip i promoure l’adquisició d’hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions des de qualsevol àrea curricular, són les bases de la
proposta.

El programa escolar està centrat en oferir visites comentades entorn a l’edifici i/o activitats relacionades amb
quatre eixos temàtics: la llegenda de Sant Jordi, el treball
dels artesans, l’arquitectura de l’edifici i la vida i obra del
polifacètic Josep Puig i Cadafalch.

Les activitats són independents i alhora complementàries,
i l’alumnat té la possibilitat d’aprendre, de reforçar i
d’aprofundir en els continguts d’una forma lúdica, enriquidora i participativa.
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VISITA
COMENTADA

VISITA COMENTADA
Visita dinamitzada i participativa al voltant de l’edifici
Quan es va construir la Casa de les
Punxes? Com? Per a qui? A través d’un
recorregut pensat i dissenyat per ser un
viatge excepcional en el temps, coneixerem de forma lúdica i interactiva la fascinant història de la casa més singular
de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.
La visita planteja un recorregut pels espais més representatius de l’edifici, obra
del polifacètic Puig i Cadafalch. Per mitjà
d’aquesta visita, els alumnes podran familiaritzar-se amb el modernisme català
i alhora descobrir les curiositats, racons i
secrets de la Casa de les Punxes. L’explicació s’adaptarà al nivell educatiu de cada
grup i es farà entrega de material didàctic.
Durada: 1,5 hs
Tots els nivells educatius
Disponible en català, castellà i anglès
Disponible en versió visita guiada temàtica:
Sant Jordi · Artesans · Arquitectura · Puig i
Cadafalch
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TALLERS

TALLERS
Els tallers tenen lloc a la nostra sala d’aprenentatge, on es desenvoluparà segons l’eix
temàtic i el cicle escolar escollit. L’activitat
serà conduïda per un monitor i s’adaptarà
a les necessitats de cada grup, segons l’àrea
d’interès, nivell, necessitats especials, etc.
Es podran realitzar activitats al voltant de
quatre eixos temàtics, vinculats amb el discurs museístic de la Casa de les Punxes:

Sant Jordi
Artesans
Arquitectura
Puig i Cadafalch
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SANT JORDI
TALLERS

Diu la llegenda que fa molts anys en una ciutat emmurallada hi
sobrevolava un drac que tenia atemorits a tots els seus habitants.
Espantats, varen decidir entregar-li dues cabres cada dia per satisfer la seva gana i protegir així la ciutat. Però quan els animals van
començar a escassejar...
Reconeixem aquestes paraules, però coneixem l’origen i la simbologia d’aquesta llegenda? Qui fou el cavaller Sant Jordi? Com ha influït
el pas del temps en l’evolució de la llegenda?

Història. Folklore. Patrimoni Cultural Immaterial. Mitologia.

Descobrint la llegenda ...
Activitat entorn a l’origen i l’evolució de la llegenda de
Sant Jordi
Per què la llegenda de Sant Jordi és un relat amb una profunda simbologia per la cultura catalana? Practicant l’art de la conversació i a
través de propostes creatives i dinàmiques, descobrirem per mitjà de
jocs interactius, l’origen i l’evolució de la llegenda de Sant Jordi.
En aquesta activitat, cerquem guiar els nens i joves en l’origen i l’evolució de la llegenda, destacant la importància dels relats orals com a
forma de pensament. La sessió dinamitzadora es porta a terme mitjançant jocs de participació oral i/o plàstica per recrear i entendre
la llegenda. L’activitat finalitza amb una experiència multisensorial i
lúdica gràcies a un muntatge tecnològic innovador.
Durada: 1,5 hs
Educació Infantil (3-6 anys): Comunicació i llenguatge · Descoberta d’un
mateix i dels altres · Descoberta de l’entorn
Educació Primària: Àmbit lingüístic · Àmbit de coneixement del medi ·
Àmbit d’educació amb valors
Educació Secundària: Àmbit lingüístic · Àmbit Social · Àmbit de cultura i
valors
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ARTESANS

TALLERS

La Casa de les Punxes planteja un univers decoratiu de somni integrant l’arquitectura amb els diferents treballs en vidre,
pedra, forja i ceràmica. Per aquest motiu, el rol que desenvolupen els artesans en el modernisme mereix especial atenció.
Podrem admirar la bellesa i aprendre entorn a aquests oficis
artístics. És hora d’oferir-los-hi el merescut reconeixement!

Història. Artesania. Tradició

Artesans, a la feina!
Activitat entorn els elements ornamentals de la
Casa de les Punxes
Mentre ens deixem sorprendre pel ric programa ornamental
que Puig i Cadafalch va desenvolupar juntament amb
nombrosos artesans a la Casa de les Punxes, fomentarem
les capacitats creatives, la memòria visual i la imaginació, i
finalitzarem la sessió creant amb les nostres mans una peça
de vitrall o ceràmica!
Quin era el paper dels artesans durant el modernisme? Mitjançant aquesta activitat, s’aproparà l’alumnat als diferents
elements artístics de la Casa de les Punxes. Sessió en la qual
ens endinsarem en la feina dels artesans, per mitjà d’elements com el ferro, el vidre, la pedra i la ceràmica. Finalitzarem l’activitat experimentant una de les tècniques ornamentals treballades al llarg del taller.
Durada: 1,5hs
Educació Infantil (3-6 anys): Comunicació i llenguatge · Descoberta d’un mateix i dels altres · Descoberta de l’entorn
Educació Primària: Àmbit artístic · Àmbit de l’educació amb valors
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ARQUITECTURA

TALLERES

La Casa de les Punxes fou construïda a principis del segle XX, per encàrrec
de la família Terradas, al genial arquitecte Josep Puig i Cadafalch.
L’arquitecte planteja una obra revolucionària tan en l’aspecte artístic com
en el tècnic, essent un dels monuments més representatius de la ciutat. Si
la Casa de les Punxes destaca, és per la seva meravellosa arquitectura, però
quin és el secret que permet suportar tota aquesta estructura? Descobrim
aquest fantàstic univers arquitectònic!
Història. Arquitectura. Patrimoni històrico-artístic.

Les punxes: el misteri arquitectònic
Activitat entorn l’edifici i el seu context històric i artístic
Com es sostenen les punxes? Quines eren les novetats arquitectòniques de
principis del segle XX? Divertit taller progressiu a través del qual anirem
descobrint, per mitjà de l’estímul de l’observació crítica, les innovacions arquitectòniques que Puig i Cadafalch aplica a la Casa de les Punxes i que
són conseqüència directa dels avenços tecnològics derivats de la Revolució
Industrial.
Aquesta activitat pretén fer un recorregut per l’arquitectura de l’edifici,
fent èmfasi en les innovacions aplicades per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch. Creant un llenguatge adequat i des d’una dimensió oberta i dinàmica,
donarem resposta a aquestes preguntes. Jocs d’observació, recreacions de
maquetes o rèpliques d’alguns recursos utilitzats a la Casa, complementaran aquesta activitat.
Durada: 1,5 hs
Educació Infantil (3-6 anys) · Educació Primària · Educació Secundària · Batxillerat
Disponible en català, castellà i anglès
Competències:
Educació Infantil (4-6 anys): Comunicació i llenguatge · Descoberta d’un mateix i
dels altres · Descoberta de l’entorn
Educació Primària: Àmbit de matemàtiques · Àmbit social · Àmbit artístic
Batxillerat: Modalitat d’Art · Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
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PUIG I CADAFALCH

TALLERES

Puig i Cadafalch és un dels personatges més interessants de finals del segle XIX
i principis del segle XX. Compta amb una llarga trajectòria com arquitecte, historiador, polític, urbanista i arqueòleg, convertir-se en un dels personatges més
rellevants de la història de Catalunya.
Història. Patrimoni Cultural. Puig i Cadafalch.

Puig i Cadafalch: ¿Geni o Erudit?
Activitat entorn a la vida i obra del polifacètic Puig i Cadafalch
Arquitecte, polític, historiador, urbanista o arqueòleg? Puig i Cadafalch va néixer
a Mataró el 17 d’octubre de 1867 i va desenvolupar una carrera molt prolífica, doncs va arribar a ser un dels arquitectes més importants del modernisme
català. Fou també coneixedor d’altres branques del coneixement: va exercir com
a professor, fou un destacat historiador de l’art i arqueòleg, i a més a més ocupà
diferents càrrecs polítics de renom.
Per mitjà dels seus documents ocults, descoberts a l’altell de la seva casa del
carrer Provença l’any 2006, recorrerem la trajectòria política i històrica de Puig
i Cadafalch. En el transcurs de l’activitat, despertarem la consciència entorn
la importància de la conservació de les fonts històriques i la informació que
en podem extreure. En aquest taller serà possible convertir-se en historiadors i
desenvolupar hipòtesis de treball.
Durada: 1,5 hs
Disponible en català, castellà i anglès.
Batxillerat · Cicles formatius
Competències:
Batxillerat: Modalitat d’Art · Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Cicles formatius: Ciències Socials
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INFORMACIÓ
PRÀCTICA

Horaris i Preus
Les activitats es realitzen de dilluns a
diumenge de 9:00 a 19:00 amb reserva prèvia.
Totes les activitats són gratuïtes per als
docents.
Visita Comentada
Duració: 1.5 hs
Preu: 7€
Tallers
Duració: 1.5 hs
Preu: 7€
Visita Comentada + Taller
Duració: 2.5 hs
Preu: 9€
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