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Gimcana al Parc Güell 
Guió didàctic EI i 

cicle inicial EP 

Gimcana al Parc Güell 
 
El Park Güell va ser construït entre 1900 i 1914 per l’arquitecte Antoni Gaudí. El model 

que representa està inspirat, segons el propi Gaudí, en uns establiments anglesos 

d’ensenyament amb els habitatges d’estudiants repartits en un parc particular i tancat. 

Per aconseguir aquesta fita, Eusebi Güell i Antoni Gaudí, van dissenyar un parc-colònia. 

És possible que la seva idea fos realitzar el projecte de societat perfecta, una utopia. Així 

doncs, us convidem a descobrir amb nosaltres aquest projecte tan fantàstic dut a terme 

per un extraordinari arquitecte. Us animeu? 

  
Què cal saber abans de fer l’activitat? 
• Haver sentit a parlar d’Antoni Gaudí 

• Haver introduït el terme Parc Güell 
 

Capacitats  
Aprendre a ser i actuar 
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per 

actuar amb seguretat i eficàcia. 
 

Aprendre a pensar i a comunicar 
• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 
• Observar i explorar l’entorn immediat, amb una actitud de curiositat i respecte.  

• Participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
 
Aprendre a conviure i habitar el món 
• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap la 

col·laboració amb el grup. 
 
 

Objectius 
• Descobrir el Park Güell. 

• Explicar l’Antoni Gaudí. 

• Definir el seu estil propi. 

• Descriure els materials que feia servir. 

• Identificar en què s’inspirava a l’hora de realitzar les seves obres. 

• Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat. 
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• Aprendre amb els companys. 

• Estimar el patrimoni artístic. 
 

Sabers 
• L’enunciació de preconceptes a través d’una xerrada amb els alumnes. 

• L’observació dels elements més característics del Park Güell. 

• La visita didàctica amb diferents activitats pràctiques durant el recorregut. 

• La identificació de les formes observades. 

• L’anàlisi dels materials emprats per l’Antoni Gaudí. 

 
Idees Clau 
• La personalitat i les inquietuds d’Antoni Gaudí. 

• El Park Güell. 

• L’estructura del Park.  

• L’arquitectura de Gaudí. 

• Les formes artístiques. 

• El món de la natura. 

• La línia corba. 

• Els elements decoratius. 

• Els colors. 

 
Activitats d’aprenentatge 
• A partir de l’observació i la interpretació, els alumnes descobriran el Park Güell 

realitzant un recorregut en forma de Gimcana. 

• Gràcies a l’explicació del monitor/a situarem l’alumne en l’època i amb diferents 
proves farem viure i entendre l’artista i la persona d’Antoni Gaudí. 

• A partir d’una sèrie d’activitats ells mateixos aniran descobrint els elements 
decoratius i la figura de l’artista.  

• Al llarg de l’itinerari s’observarà i deduirà les característiques principals (funcionals, 
artístiques), dels edificis analitzats al llarg de la visita. 

 
Temps i necessitats 
La visita té una durada aproximada de 2 hores. 

 
 


