
 
 
 
 

Tallers d’Història curs 2015-2016:  
El Nou Casino la Constància o Casino dels Nois 

 
 
El curs 2014-2015 vam treballar les cases modernistes i noucentistes a Sant 
Feliu de Guíxols, tot desenvolupant de manera especial la casa de Rafael 
Patxot. A continuació ens agradaria aprofundir en un edifici modernista molt 
especial i en l’entitat que n’és propietària: El Casino dels Nois. La proposta 
ens sembla interessant pels motius següents: 

1 Hi ha una continuïtat amb el tema exposat durant aquest curs 
2 És un edifici d’una entitat vinculada amb el món obrer i permet fer 

el contrast amb els edificis que hem vist aquest curs (cases 
benestants) 

3 Permet exposar valors com: l’interès per la cultura i l’accessibilitat 
a la informació; el compromís amb una entitat i amb unes 
creences; la vinculació de la cultura amb el benestar de la 
persona, juntament amb formes de lleure com el ball. 

4 Permet iniciar un cicle dedicat a la indústria del suro, un sector 
molt característic de la nostra ciutat. 

 
Podeu consultar els materials didàctics elaborats durant els cursos 2013-
2014 i 2014-2015 al lloc web: 
 
http://coneixguixols.cat/patxot/2014/propostes.php 
 
http://coneixguixols.cat/patxot/2015/proposta.php 
 
 
L’Arxiu oferirà les següents activitats: 
 

    A.- Xerrades/Powerpoints 
  
“ El Casino dels Nois o el  
Nou Casino la Constància” 
Desenvolupant especialment les activitats realitzades 
(Carnaval, biblioteca, tertúlies i conferències, balls i concerts, 
diaris i premsa) 
Rosa M. Rourich, M. Àngels Suquet 

 A partir de P4 
         Durada: 1h aproximadament 

http://coneixguixols.cat/patxot/2014/propostes.php
http://coneixguixols.cat/patxot/2015/proposta.php


 
 
 

          
B.-Taller de plàstica 

Rosa Maria Rourich 
 Balls i Carnaval: 
1.-Fem invitacions i cartells per a la festa (ball, Carnaval o 
Festa Major).     
2.-Dissenyem el vestit o la disfressa (màscares, barrets, 
penjolls, trajos) per al Carnaval inspirant-nos en l’edifici o en 
la seva època  
3.-Fem decoracions per guarnir la sala de festa i decorem 
amb elles la classe. 
 
Tertúlies i lectura 
1.-Simulació d’una tertúlia: lectura en veu alta d’una notícia i 
debat 
2.- Inventem un diari o setmanari, pensem i dibuixem el nom 
i la capçalera. 
3.-Fem de reporters: elaborem una notícia o reportatge d’un 
tema de Sant Feliu que ens sembla important per a un diari 
que ens inventem (editat en paper o per mitjà de noves 
tecnologies) 

 
 

La realització del taller requereix la visualització prèvia del 
power point introductori especific del taller.  

 
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 

 
3 Exposició, abril de 2016 (lliurament al principi del mes 

d’abril):  
 Lloc: Biblioteca Pública Octavi Viader Margarit 
        A partir de treballs col·lectius elaborats al llarg del curs 
 



 
 
 
4 Mostra de Sant Jordi, abril de 2016 (lliurament dels treballs al 

principi del mes de març) 
Les bases es lliuraran al principi del curs vinent (2015-2016) 
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