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> Excursió a peu al Mas de la Calderera 
Temps estimat: 30 min (anada. Sortida des de la plaça de l’Arbre)

> Ruta Gaudí Riudoms (nucli antic)
Panells informatius col·locats a diferents espais del nucli antic que 
endinsen el visitant en els elements de l’entorn natural i de la infància 
de Gaudí i que van inspirar la seva obra. 
Recorregut: inici des de la plaça de l’Arbre. Temps estimat: 1 hora
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Més experiències a Riudoms per conèixer Gaudí...

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES 

fundacio.gaudi@riudoms.cat
977 850 350
www.riudoms.cat



Grups nombrosos | Els grups nombrosos es dividiran per fer les activitats 
en paral·lel i intercanviant-se després. El grup que s’esperi o ja hagi realitzat 
l’activitat farà una gimcana a la plaça de l’Arbre, on també serà l’espai d’esbarjo.

Coneix l’ambient rural que va marcar Antoni Gaudí des de 
ben petit a través del taller de caldereria del seu pare i la 
naturalesa que envoltava la vila de Riudoms. Descobreix 
el seu entorn més genuí i com es va inspirar en ell per 
trobar les solucions més innovadores que avui en dia tots 
admirem. Inclou dossier pedagògic.

Com arribar-hi | Casa Pairal d’Antoni Gaudí | Raval de Sant Francesc, 14 

El petit Gaudí passa moltes èpoques malalt a la casa rural 
del seu pare a Riudoms. Sense poder anar a l’escola, 
observa i passeja per tots els indrets de la casa i el poble, 
on descobreix les formes i els colors més impactants del 
nostre territori. Inclou dossier pedagògic.

Preu | 5 € / alumne

Activitat que indaga sobre l’origen de Gaudí a 
través d’una visita a la mateixa casa que l’artista 
freqüentava quan era petit. 

Un indret que ens permet arribar fins a la vida rural 
catalana del segle XIX que va inspirar el geni i va 
propiciar en ell una explosió d’idees mai vistes que 
després va aplicar a les seves obres més importants. 

Durada | 1h 30 min

Existeix la possibilitat de realitzar només la visita guiada a la Casa Pairal 
(sense dinamització, taller i gimcana). Preu | 1€ / alumne

Descobreix 
els primers 
estímuls que 
van inspirar 
el geni

Visita dinamitzada i tallerudí

Destinataris | De P5 a 6è de Primària

L’activitat inclou la visita dinamitzada a la 
casa Pairal d’Antoni Gaudí i la realització 
del taller “La natura i l’obra de Gaudí”.

El nen 
Gaudí 
explorador
De P5 a 3r

Construïm
la solució
de Gaudí
De 4t a 6è

Quins són els objectius pedagògics de l’activitat?

> Descobrir les condicions socials i tecnològiques del món rural.

> Conèixer els principals edificis gaudinians i la relació amb la seva infantesa.

> Descobrir les característiques de l’art de Gaudí a través del seu primer entorn.

> (Cicle Superior) Treballar la societat del segle XIX a través de la mirada de 
l’arquitecte: burgesos i vilatans.

> (Cicle Superior) Situar i entendre la importància de Gaudí en l’arquitectura 
actual.

Informació addicionalí


