Tallers d’Història curs 2014-2015:
Cases modernistes i noucentistes de Sant Feliu de Guíxols
El curs 2013-2014 vam centrar la xerrada en l’explicació biogràfica del
personatge i els seus valors. En general, a les escoles, es va desenvolupar
principalment el vessant científic i l’Observatori Astronòmic Català, també
es va tractar la seva actuació com a mecenes. Els tallers de plàstica van
desenvolupar-se a partir de tres propostes on es connectava la plàstica
amb l’ètica, la ciència i el medi.
(Vegeu: http://www.coneixguixols.cat/patxot/.).
Per al proper curs (2014-2015) ens sembla interessant tractar el tema de
les cases modernistes i noucentistes de la ciutat prenent com a punt de
partida la Casa Patxot, que és el patrimoni que Rafael Patxot ha deixat a la
nostra ciutat i és un element identificatiu del passeig del Mar. Com a ciutat
industrial que va ser, Sant Feliu de Guíxols compta amb una bona mostra
de cases d’aquests estils arquitectònics. Podeu consultar el Catàleg de Béns
Culturals d’Interès Local
(http://www.guixols.cat/poum/poum/CATALEGS/Cataleg%20Bens%20Marc
_Volum1.pdf )
La casa de Rafael Patxot conté elements inspirats en la naturalesa i d’altres
propis de l’arquitectura popular de les masies. Es pot contrastar la casa de
Rafael Patxot i altres cases modernistes i noucentistes.
L’Arxiu oferirà les següents activitats:
A.- Xerrades/Powerpoints
“La casa de Patxot”
“Cases senyorials de Sant Feliu de Guíxols”
Rosa M. Rourich, Núria Almar, M. Àngels Suquet
A partir de P4
Durada: 1h aproximadament
B.-Taller de plàstica
Rosa Maria Rourich
“Fem un vitrall”
“Fem un rellotge de sol”
“Fem la casa dels nostres somnis”

“Fem les nostres joies”
La realització del taller requereix la visualització prèvia del
power point introductori específic del taller. Alguns materials
ja estan disponibles a l’adreça
http://www.coneixguixols.cat/patxot/
Els professors que considerin oportú fer el taller,poden escollir una o
més de les opcions. Cada opció és un projecte a treballar en diferents
sessions. Calrà concretar quin és el suport que farà l’Arxiu Municipal
(Rosa Rourich) a l’aula. Es pot demanar el suport per iniciar
l’activitat, o bé es pot començar a preparar el tema a l’aula i demanar
el suport per supervisar el treball en curs. O bé es pot realitzar
sense cap tipus de suport.
L’Arxiu no proporciona el material per el Taller de Plàstica
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Exposició, abril de 2015 (lliurament al principi del mes
d’abril):
Lloc: A determinar (probablement la Casa Patxot)
A partir de treballs col·lectius elaborats al llarg del curs
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Mostra de Sant Jordi, abril de 2015 (lliurament dels treballs al
principi del mes de març)
Proposem “La casa de Rafael Patxot”/”La casa que més
m’agrada”/”La casa que m’imagino”
Les bases es lliuraran al principi del curs vinent (2014-2015)

