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Presentació 

A continuació trobareu les activitats educatives de la Casa Museu Verdaguer, adreçades 
a alumnes de tots els nivells educatius. Són un conjunt de propostes que volen apropar a 
la figura i l’obra de Jacint Verdaguer, però també a la vida del seu temps i a la poesia i a la 
literatura d’avui. Generarem preguntes i buscarem respostes. Qui va ser Jacint Verdaguer? 
Per què ha passat a la història? Per què està tan vinculat a Folgueroles? Per què encara 
avui és important? Què és la poesia?

Aquest programa s’adapta als diversos nivells educatius i a les necessitats competencials 
i busca per sobre de tot ser significatiu i valuós per als infants petits i no tan petits que ens 
visiten cada curs. 



Com vivia una família 
de pagès al segle XIX? 

Modalitat: Visita guiada
Lloc: Casa Museu

Durada: 45’
Preu: 2,5 €

Descoberta de la 
Casa Museu Verdaguer

Visita comentada de la Casa Museu, la primera casa familiar del poeta. Es 
mostra com era la vida d’una família de pagès de poble de mitjan segle XIX i 
ens introdueix a la biografia i l’obra de Jacint Verdaguer. 

Objectius 
• Conèixer els aspectes essencials de la infantesa i joventut de la vida de 

Jacint Verdaguer i de la seva obra.
• Identificar els espais vitals d’una casa de poble, el carrer principal i els 

oficis que s’hi relacionen a mitjan segle XIX. 

Competències i dimensions
• Comunicativa, lingüística i audiovisual.
• En el coneixement i la interacció amb el món físic. 

Els continguts de la visita s’adapten segons els nivells educatius.  
Vegeu la secció d’informació pràctica.

Tots els nivells



Educació infantil i primària

Modalitat: Narrativa oral
Lloc: Casa Museu i a l’aula

Durada: 60’
Preu: 5 €

Amb l’acompanyament de la música i d’un gran llibre il·lustrat, la rondallaire 
condueix els infants al món fantàstic dels grans clàssics creats per Jacint 
Verdaguer. 
 
Us proposem escollir un dels dos espectacles: Canigó, que us durà al cim 
de la muntanya màgica de la mà de Gentil i Flordeneu, i L’Atlàntida, en un 
recorregut per personatges mitològics com les Hespèrides i els Atlants. 

Objectius 
• Conèixer una obra cabdal de la literatura catalana.
• Fomentar el gust i l’hàbit lector d’una lectura auditiva per arribar a la 

comprensió del text en funció del nivell de comprensió de cada alumne.

Competències i dimensions
• Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
• Artística i cultural. 

Històries gegants:  
Canigó i L’Atlàntida

Diu la llegenda que...



Al bosc hi ha  
éssers fantàstics?

Modalitat: Visita i contes
Lloc: Casa Museu 

Durada: 90’
Preu: 5 € 

Madrones  
i llitons

Descobrim la Casa Museu i ens aturem en els contes i les llegendes de 
Verdaguer. El recorregut per la casa i les formes de vida a pagès es combina 
amb un tast del llegendari popular de Folgueroles. Descobrirem la màgia 
dels llitons i les madrones, l’estima pels arbres i la parla dels ocells. 

Objectius
• Conèixer part del llegendari popular que va recollir i escriure Verdaguer.
• Fomentar el gust literari i l’atenció a partir de la narració oral.

Competències i dimensions
• Comunicativa, lingüística i audiovisual.
• Artística i cultural.

Educació infantil i primària



Com vivia Jacint Verdaguer  
a Folgueroles?

Modalitat: Joc
Lloc: Aire lliure; carrers de Folgueroles

Durada: 120’
Preu: 4 €

Joc que consisteix a resoldre enigmes relacionats amb la vida o l’obra 
de Verdaguer amb l’ajuda d’un mapa que us durà pel centre del poble de 
Folgueroles. 

Objectius 
• Conèixer els aspectes essencials de la infantesa i joventut de la vida de 

Jacint Verdaguer i de la seva obra.
• Apropar la literatura, i en concret, la poesia, als joves. 

Competències i dimensions
• Comunicativa, lingüística i audiovisual.
• En el coneixement i la interacció amb el món físic. 

Es recomana combinar el joc amb la visita a la Casa Museu.

Joc d’enigmes  
Verdaguer

Educació primària i secundària



On són els 
llocs verdaguerians?   

Modalitat: Ruta guiada
Lloc: Aire lliure i Casa Museu

Durada: 120’
Preu: 6 €

Ruta Verdaguer  
a Folgueroles

Recorregut pel poble de Folgueroles que segueix deu llocs d’interès 
vinculats amb la vida i l’obra del poeta. L’educadora que acompanya 
l’alumnat explica i contextualitza cada lloc de la visita i recita i proposa 
lectures de textos de Verdaguer. 

Objectius 
• Conèixer els aspectes essencials de la infantesa i joventut de la vida de 

Jacint Verdaguer i de la seva obra.
• Apropar la poesia i la rapsòdia als joves.

Competències i dimensions
• Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
• En el coneixement i la interacció amb el món físic. 

Educació primària, secundària i batxillerat



Què és  
la poesia?

Modalitat: Taller participatiu
Lloc: Aire lliure i Casa Museu

Durada: 90’
Preu: 6 €

La poesia és música. I alguna cosa més. Volem notar-ho. Per això, us  
proposem un taller de xiuxieujar poesia a cau d’orella a partir de petits 
poemes. És una experiència sensorial, al jardí, que es combina amb la visita 
a la Casa Museu. 

Objectius 
• Potenciar l’escolta activa de poemes i la seva comprensió.
• Potenciar l’expressió oral i la descoberta del jo. 
• Descoberta de l’obra poètica de Verdaguer, de temàtica i estils molt diversos. 

Competències i dimensions
• Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
• Artística i cultural. 
• En el coneixement i la interacció amb el món físic. 

Xiuxiuejar  
poesia

Educació primària i secundària i batxillerat



Com combinar la visita
informació pràctica
Per tal que la visita s’adapti millor a les vostres necessitats educatives i logístiques, us fem diverses propostes que podeu 
incorporar a la visita de la Casa Museu Verdaguer.

4.
Consulteu els materials didàctics 
d’activitat amb continguts previs 
per treballar a l’aula a: 
www.educacio.verdaguer.cat 

1.
Verdaguer i la creació. 
Al segon pis de la Casa Museu 
es veu el procés de creació de 
Verdaguer per escriure Canigó, 
així com les creacions d’artistes 
contemporanis a partir de la seva 
obra. L’audiovisual es pot adaptar 
per al treball: 

a) Fragment del Canigó i el Pirineu 
a l’època de Verdaguer amb 
imatges de la pel·lícula Maleïda 
1882.

b) Verdaguer i la música. A partir de 
fragments de poemes musicats. 

2.
Esmorzar o berenar.
Afegiu a la ruta una parada per 
menjar la típica coca del mossèn 
amb llonganissa i xocolata. Cal 
afegir-hi 2,5 € per infant al preu de 
l’activitat. Inclou beguda.

3.
L’hora habitual d’atenció al públic 
és de dilluns a divendres de 10 a 
13.30 h però amb reserva prèvia  
es pot iniciar la ruta a les 9 h o 
 programar-la a la tarda. 

http://www.educacio.verdaguer.cat


Taula d’activitats
informació pràctica

ACTIVITAT 

MODALITAT 

ÀMBITS 

EDUCACIÓ INFANTIL 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

  CICLE INICIAL 

  CICLE MITJÀ 

  CICLE SUPERIOR 

ESO 

  PRIMER CICLE 

  SEGON CICLE 

BATXILLERAT 

PREU/ALUMNE

DURADA

DESCOBERTA DE LA 

CASA MUSEU

VISITA GUIADA

Lingüístic i social

2,5 €

45-60’

HISTÒRIES 

GEGANTS

ORALITAT

Lingüístic i artístic

        (Canigó)

        (L’Atlàntida)

5 €

60’

MADRONES  

I LLITONS

ORALITAT 

Lingüístic i artístic

4 €

90’

JOC  

D‘ENIGMES

JOC

Lingüístic i social

6 €

120’

RUTA VERDAGUER  

A FOLGUEROLES

RUTA GUIADA

Lingüístic i social

6 €

120’

XIUXIUEJAR  

POESIA

TALLER

Lingüístic, artístic i 

cientificotecnològic

6 €

90’



www.verdaguer.cat

Segueix-nos a:

o subscriu-te al butlletí

Carrer Major, 7
08519 Folgueroles 
T. 938 122 157
info@verdaguer.cat 

Amb el suport de:


