12. ROMÀNIC I GÒTIC A LA SEU
Adreçada a:
Educació Secundària

/ Formació professional / Batxillerat / Educació d’adults / Públic en general

Descripció:

Recorregut històric i artístic per la Seu d’Ègara, fent esment a les
manifestacions més representatives de l’art romànic i gòtic (segles XI
al XIV), en els camps de l’arquitectura, la pintura i l’escultura.
El conjunt va viure una important revifalla artística, coincidint amb
l’arribada de l’art romànic. Primer amb l’edificació de Santa Maria
(consagrada el 1112) i l’arribada de la comunitat monàstica de
Sant Ruf d’Avinyó i, en el segle XII, la construcció de la nau
romànica de Sant Pere.
El període gòtic no va suposar una gran transformació arquitectònica
del conjunt, però va tenir molta importància en el camp de la pintura,
la mural i la de taula.

Objectius:
Apropar-se al patrimoni històric i artístic medieval de la Seu d’Ègara.
Conèixer les tècniques artístiques de l’arquitectura, l’escultura i la pintura d’època medieval
Durada: 1 hora i mitja
Material de suport:
Audiovisual i recreació virtual de la Seu Episcopal d’Ègara del segle VI
Guia de visita “La Seu d’Ègara. Esglésies de Sant Pere de Terrassa”
Opuscle “Les esglésies de Sant Pere”
Catàleg del Museu núm. 9 “La memòria de les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, 1850-1950”
Quadern del Museu i Dossier didàctic “Itinerari romànic i gòtic”
RIBAS GARRIGA, R. “Culte i iconografia de Sant Abdó i Sant Senén a Catalunya”. Ed. Claret
Observacions:
Per accedir a les Esglésies de Sant Pere cal pagar entrada (Ordenança Fiscal 3.29 de l’Ajuntament de
Terrassa):
Entrada reduïda alumnat: 2 € per persona
Podeu consultar els preus al web: www.terrassa.cat/museu
Les entrades s’han de pagar en metàl·lic el mateix dia de la visita
L’activitat es pot completar amb la visita a l’àmbit del món medieval de l’exposició permanent del Castell
Cartoixa de Vallaparadís
Els grups que sol·licitin la visita no podran excedir el nombre de 30 persones per grup
El professorat ha d’estar present durant la visita
Preu de la visita: 47 €

A la pàgina web del Museu de Terrassa trobareu aquestes publicacions en format pdf:
http://www.terrassa.cat/publicacions-especialitzades

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
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