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Nimfes i dracs  
 

 

Drac a la casa Malagrida. Foto Xintu Ferrer 

 

Objectius 

• Conèixer l’estil modernista i alguns dels edificis més representatius a Barcelona 
• Fer un recorregut per la zona del passeig de Gràcia, observant i analitzant elements 

decoratius d’estil modernista. 
• Comprendre elements històrics del passat: edificis i els seus habitants i els canvis i 

continuïtats dels seus usos. 

Descripció de la proposta 

Es tracta d’un itinerari pensat per identificar i observar alguns dels edificis modernistes més 
representatius del Passeig de Gràcia a partir de la recerca de dracs (o semblants) i nimfes (o 
figures femenines joves) que s’hi poden trobar. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

 
L’activitat està estructurada per a un grup de 15 nens i nenes. Un grup classe (25-30 als) es 
dividirà, per tant, en dos grups. 
A cada participant se li dona a l’inici de l’activitat una targeta plastificada (mida din a3) que conté 
per davant la fotografia d’un element a observar al llarg del recorregut i per darrera un text a llegir. 
El guia o mestre porta el grup al lloc corresponent i demana al nen o nena que porti la targeta que 
toqui que l’ensenyi als companys i cerquin la imatge que hi apareix a l’edifici. Un cop localitzada, el 
mateix nen o nena llegirà en veu alta el text per seguir les indicacions que hi apareguin (el mestre 
repetirà el text en prevenció de les possibles dificultats de lectura, o volum de veu que pugui 
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haver...). 
L’element o elements a observar a cada punt sempre seran acompanyats d’alguna explicació i 
recerca més àmplia que ajudi a completar els elements d’anàlisi que es pretenen treballar. 
 
Els recursos metodològics principals seran l’observació guiada i el descobriment guiat, és a dir, la 
interacció i diàleg mestre alumant serà fonamental. 
  
 
 
Temporització 
 
Es compte amb tot un matí per fer l’itinerari ( unes dues hores). 

Continguts, competències i procediments o tècniques  que es treballen de forma  
destacada  

Continguts: 
- Parlar i conversar  
- Escoltar i comprendre  
- Llegir i comprendre  
- Persones, cultures i societats 
- Canvis i continuïtats en el temps 
- Explorar i percebre  
- Numeració i càlcul 

 
Els elements d’anàlisi de l’itinerari, relacionats amb el currículum del Cicle Inicial, seran: 
 
- Formals: 

o El carrer: el Passeig de Gràcia, un gran carrer 
o Els edificis: quins edificis són modernistes? Com els podem reconèixer? 
o Canvis en el temps: evolució dels edificis, estils, destrucció patrimonial 

 
- Econòmics i socials: 

o Propietaris dels edificis: qui eren, a què es dedicaven, com vivien? 
o Els obrers: per a qui treballaven, què feien? Com vivien? 
 

Competències que es treballen a l’itinerari: 
 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual  
- Artística  
- Autonomia i iniciativa personal  
- Coneixement i interacció amb el món físic 
- Social i ciutadana 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 3r de primària   
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Documents adjunts 

Pel professorat 
Guia mestres Nimfes i dracs 
 
Per l’alumnat 
Targetes pistes 
 

Autoria 

Autora: Xinto Ferrer 
Camp d’Aprenentatge de Barcelona 
 
Aquesta proposta didàctica ha estat elaborada en el marc del curs “Itinerar Barcelona” organitzat 
pel CESIRE CERES i el MUHBA  
 
 
 
 


