NOTA DE PREMSA
_________________________________________________
L’Ajuntament de Riudoms crea rutes escolars per conèixer la infància
de Gaudí tot visitant la Casa Pairal de l’arquitecte riudomenc
 Les rutes s’estrenaran al mes de novembre i desembre amb la
participació de les escoles de Riudoms
L’Ajuntament de Riudoms posa en marxa un nou programa pedagògic adreçat al públic més jove
de les escoles del territori perquè pugui conèixer els orígens riudomencs del món creatiu d’Antoni
Gaudí. L’oferta pedagògica que entrarà en funcionament definitiu al gener de 2019, consisteix en
dues rutes dinamitzades a la casa Pairal d’Antoni Gaudí, centrades en la infància de l’arquitecte.
La proposta s’adreça a alumnes de Cicle Inicial i Cicle Superior de les escoles de Catalunya i,
enguany, es posen en marxa en forma d’experiència pilot amb la participació de les escoles del
municipi. La creació i la realització de les rutes s’ha confiat a l’empresa «Ans Educació» per
encàrrec de les regidories d’Ensenyament i de Turisme de Riudoms. Totes dues rutes
dinamitzades complementen la visita a la Casa Pairal de Gaudí amb tallers i experiències,
centrades principalment en els primers anys de vida de Gaudí i també en els elements del món i la
vida rural riudomenca que van inspirar l’obra del genial arquitecte, especialment les seves obres
barcelonines.
Les dues experiències estan dissenyades amb conceptes pedagògics adaptats a cadascun dels
dos cicles educatius. La ruta per a P5 i Cicle Inicial (5-8 anys) titulada «El nen Gaudí explorador»
té una duració de 1 hora i 30 minuts on són protagonistes els elements, els colors i les formes del
nostre territori.
Dos tallers, un per cada cicle
L’altra ruta, adreçada a alumnes de Cicle Superior (11-12 anys) anomenada «Construïm la solució
de Gaudí», també té una duració d’una hora i mitja, i és centra en la vida de petit del geni, però
des d’un punt de vista més social, on la vida en un ambient rural condicionarà el lema de vida del
futur arquitecte. L’objectiu d’aquesta ruta-taller és que els alumnes busquin solucions als
problemes que se’ls proposaran perquè els resolguin com ho hagués fet Gaudí.
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L’objectiu comú d’aquestes dues rutes és oferir, a partir de gener de 2019, un producte molt
complet -amb guiatge, sortides, dossier pedagògic- per a les escoles de Catalunya que vulguin
conèixer el passat més desconegut de l’artista, entendre la seva obra i descobrir la relació de
Riudoms i del seu entorn natural amb l’obra de Gaudí.
Tanmateix, aquestes dues rutes dinamitzades ja entren en funcionament, però a mode d’assaig,
durant aquest mes de novembre i desembre, ja que l’Ajuntament ha convidat diverses aules de
l’escola Beat Bonaventura a participar-hi els dies 21 i 23 de novembre, i també a l’Escola Cavaller
Arnau que hi participarà el 29 de novembre i el 3 de desembre.
-------------------------------------------------------------------Nota: Si esteu interessats en participar en una de les rutes com a mitjà de comunicació, us
convidem a venir el dia 29 de novembre. Si us plau, envieu un correu a premsa@riudoms.cat.
Moltes gràcies.
----------------------------------------------------------------------Riudoms, 20 de novembre de 2018
Més informació: www.riudoms.cat
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