VISITA A LA MASIA FREIXA EN ANGLÈS O FRANCÈS
Alumnat a qui s’adreça: Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat,
Cicles formatius, Educació d’adults i Públic en general
Descripció activitat:
L’industrial i polític Josep Freixa i Argemí va encarregar la construcció de la seva
residència familiar a l’arquitecte Lluís Muncunill. Per fer-ho va adaptar una
construcció industrial seva de l’any 1899. Les obres de la Masia Freixa es van
iniciar l’abril de 1905.
La Masia Freixa és un edifici insòlit i singular que trenca els tòpics d’habitatge
burgès tradicional.
El 1959 l’Ajuntament de Terrassa va adquirir la finca i els jardins es van obrir al
públic (Parc Sant Jordi).
La visita es complementa amb la pujada a les voltes.
Idioma: anglès i francès
Material de suport:
- FREIXA, M. “La Masia Freixa revisitada”. Revista Terme núm. 25, 2010
- “Joies del modernisme català. Espais interiors”. Enciclopèdia catalana, 2014

Objectius:
-

conèixer el patrimoni històric i artístic de la ciutat
apropar-se a la història, funció i evolució arquitectònica de l’edifici
conèixer les arts aplicades modernistes
treballar el modernisme terrassenc
descobrir la figura de l’arquitecte Lluís Muncunill
aprendre nou vocabulari en llengua anglesa o francesa

DESENVOLUPAMENT:
Data: del 4 d'octubre de 2021 al juny de 2022, de dilluns a diumenge.

Hora: a concretar amb el grup sol·licitant.
Durada: 1 h
Nombre màxim d'alumnat que pot participar: 1 grup classe (màxim 30
persones)
Lloc de realització: Masia Freixa de Terrassa
Adreça: Parc Sant Jordi. Plaça Freixa i Argemí, 11
El lloc és accessible per a persones amb mobilitat reduïda? Planta baixa
accessible per a persones amb mobilitat reduïda
Inscripció:
Enviar
un
correu
museudeterrassa@terrassa.cat

electrònic

a

l’adreça

electrònica

Període d’inscripció: durant tot l’any
Cost de l’activitat: 50 EUR
Organització: Museu de Terrassa amb la col·laboració del Servei de Turisme de
Terrassa
Observacions:
Entrada gratuïta.
Les explicacions s’adaptaran al nivell de coneixement del grup.
Durant l’activitat és necessària la presència d’una persona de l’equip docent.

