2. SEU D’ÈGARA. ESGLÉSIES DE SANT PERE
Adreçada a:
Educació Primària / Educació Secundària / Batxillerat / Formació professional / Educació especial /
Educació d’adults / Públic en general
Descripció:

Explicació
de
l’evolució
històrica
i
arquitectònica del conjunt, centrada en
aspectes formals i tècnics d’història de l’art,
així com en els resultats de les darreres
intervencions arqueològiques fetes a la Seu
d’Ègara.
Objectius:
Conèixer la història, la funció i l’evolució arquitectònica del conjunt monumental
Apropar-se al món medieval
Treballar l’entorn de la ciutat
Conèixer el patrimoni històric i artístic de la ciutat
Treballar la producció artística del període tardoantic, del paleocristià, del romànic i del gòtic
Durada: 1 hora i mitja
Material de suport:
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”
RIBAS GARRIGA, R. “Culte i iconografia de Sant Abdó i Sant Senén a Catalunya”. Ed. Claret
Audiovisual i recreació virtual de la Seu Episcopal d’Ègara del segle Vl
Exposició virtual “El Bisbat d’Ègara”: emap.terrassa.cat/bisbatEgara/
Maqueta tàctil del conjunt monumental i plafó explicatiu en lletra de mida gran.
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
Resta de públic, consulteu 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 del Castell Cartoixa de Vallparadís
Els grups que sol·licitin la visita no podran excedir el nombre de 30 persones
El professorat ha d’estar present durant la visita
Preu de la visita guiada: 47 €

A la pàgina web del Museu de Terrassa trobareu aquestes publicacions en format pdf:
http://www.terrassa.cat/publicacions-especialitzades
Exposició virtual “El Bisbat d’Ègara”: emap.terrassa.cat/bisbatEgara/

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda
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