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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
Aquest itinerari és un ample recorregut per la ciutat pensat per fer conèixer l'obra de Rafael Masó, 
clar exemple d'artista noucentista: arquitecte, poeta i polític. Gran part de la seva obra arquitectònica i 
urbanística és encara present a la ciutat de Girona. 

L'itinerari pot ser autoguiat o conduït. 

Per fer-lo, tant si és autoguiat com conduït per un educador, el professorat disposa del llibret de 
l’arquitectura de Rafael Masó a Girona amb tota la informació per realitzar-lo, així com també 
d’aquestes pautes orientatives perquè els alumnes realitzin les fitxes didàctiques. 

OBJECTIUS 
 
• Conèixer la ciutat a través de l'arquitectura. 
• Observar, analitzar i treure conclusions de l'obra d'aquest arquitecte. 
• Respectar, conservar i defensar el patrimoni cultural. 
• Reconèixer el Noucentisme a través d'aquest arquitecte gironí. 
 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

El guió que us presentem és orientatiu i cada mestre pot adaptar-lo als seus interessos i als 
interessos dels alumnes. 

Abans de l’itinerari 
Per treballar amb els alumnes els conceptes de Noucentisme, Noucentisme a Girona i introduir la 
vida i l’obra de Masó, es poden fer servir les fitxes de l’1 a la 6. 

Durant l’itinerari 
L’itinerari, objectiu d’aquesta activitat, és un recorregut per la ciutat amb la intenció d’estudiar 
l’arquitectura de Rafael Masó. Es pot utilitzar el plànol on hi ha les cases senyalades i en el qual 
els alumnes poden resseguir el recorregut; la fitxa 7 que és vàlida per a qualsevol de les cases de 
l’itinerari i les fitxes 8, 9 i 10 que són de tres edificis corresponents un a cada època de l’obra 
d’aquest arquitecte. 

Després de l’itinerari 
Es pot fer una síntesi de tot el que s’ha estudiat, procurant no solament remarcar els continguts 
nous assolits, sinó també les capacitats dels nois i noies de conèixer, respectar, conservar i 
defensar el patrimoni cultural. 

 

Material didàctic: 
A més de les fitxes didàctiques: 

• Publicació: L’arquitectura de Rafael Masó a Girona. Col·lecció Girona, itineraris 
• Vídeo: L’arquitectura de Rafael Masó a Girona. VHS – 15 minuts (en préstec) 
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• Presentació en PPt Rafael Masó i Valentí, arquitecte. (en préstec) 
• Presentació en PPt L’arquitectura de Rafael Masó a Girona. (en préstec) 
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