Itinerari:
La ruta del modernisme
Àmbit de l’ activitat
PAISATGES CULTURALS
Lloc o equipament on es duu a terme l'activitat: Exposició permanent de la Casa
Museu Can Trincheria i itinerari literari, pictòric i històric pel centre de la ciutat d’Olot

Visita guiada
Cicle mitjà i superior de Primària, ESO, Batxillerat, EPO
2h–3h
Objectius:
Trepitjar un entorn cultural i natural. Dialogar amb l'art i els artistes i apreciar les
seves obres a través del mobiliari i la decoració originals de l’època, un conjunt amb
un altíssim valor historicoartístic que permet submergir-nos en el vuitcentisme i en la
vida familiar benestant olotina i catalana del segle XVIII i XIX.
Descripció de l'activitat:
Visita a la Casa Museu Can Trincheria, la casa familiar de la nissaga dels Trincheria,
un exponent clau d’una casa del segle XVIII, amb totes les possibilitats que ofereix:
comprendre la història d’Olot, les tècniques decoratives, els objectes artesanals i
artístics, l’evolució de la moda, el context sociocultural, les anècdotes i el pessebre
monumental. Per comprendre l’art haurem de traslladar-nos al context sociocultural
del moment, en el pensament i la cultura, i veurem com el modernisme també deixa
petjada en l’arquitectura d’Olot. Descobrirem els exemples més significatius del
moviment modernista a Olot, així com les principals característiques, a partir de les
obres de Lluís Domènech i Muntaner, l'escultor Miquel Blay, etc.. Serà una descoberta
de la influència del modernisme a la ciutat d’Olot.
Materials utilitzats:
Segons els nivells, s’ofereix una activitat de descoberta d’alguns centres d’interès
especials de la casa (adreçat a primària i a ESO), o bé un dossier exhaustiu de
referències històriques i estilístiques que hi ha a la casa (batxillerat, postgraus en
restauració, història, etc.). Dossiers didàctics i pedagògics adaptats als diferents
nivells, mapes per traçar el recorregut.
És una visita lúdica alhora que permet descobrir espais culturals diferents.
Observacions:
Ràtio de 25 alumnes per educador/a.
Competències:
Lingüístiques i audiovisuals. Artístiques i culturals. D'aprendre a aprendre.
D'autonomia i iniciativa personal. Coneixement i interacció amb el món físic. Social i
ciutadana.

