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La casa de les 
Punxes (1903-05) 

de Josep Puig i 
Cadafalch. 
Barcelona



Façana de la casa de les Punxes de Josep Puig i Cadafalch. Barcelona.  



Detall de la façana de la casa de les Punxes de Josep Puig i Cadafalch. Barcelona



Cases modernistes al passeig de Gràcia, Barcelona. De dreta a 
esquerra veiem la casa Batlló, la casa Ametller, i la casa Lleó,



La casa Lleó, de Lluís 
Domènech i 

Montaner.



Detall de la façana 
de la casa Lleó, de 
Lluís Domènech i 
Montaner.



Detall de la façana de la casa Lleó, de Lluís Domènech i Montaner.



Entrada de la casa Lleó, de 
Lluís Domènech i Montaner.



Vitrall de la casa Lleó, de Lluís Domènech i Montaner.



Passadís de la casa Lleó, de Lluís 
Domènech i Montaner.



Escultura de la 
casa Lleó, de Lluís 
Domènech i 
Montaner.



Interior de la casa Lleó, de 
Lluís Domènech i Montaner.



Detall del sostre i làmpada de la 
casa Lleó, de Lluís Domènech i 
Montaner.



Pavelló de 
l’Hospital de 
Sant pau, de 
Lluís 
Domènech i 
Montaner. 
Barcelona.



Casa Navàs, de 
Lluís 
Domènech i 
Montaner. 
Reus.



Interior de la casa Navàs, de Lluís Domènech i Montaner. Reus.



Interior de la casa Navàs, de Lluís Domènech i Montaner. Reus.



Interior de la casa Navàs, de Lluís 
Domènech i Montaner. Reus.



Casa Roura (1892) 
de Lluís Domènech 
i Montaner. Canet 
de Mar .



Casa Ametller 
(1898-1900) de Josep 
Puig i Cadafalch



Dibuix de la façana de la 
casa Ametller de Josep 
Puig i Cadafalch.



Detall de la 
façana de la 
casa Ametller 
de Josep Puig 
i Cadafalch.



Detall de la façana de la casa 
Ametller de Josep Puig i 
Cadafalch.



Sant Jordi i el 
drac. 
Detall de la 
façana de la 
casa Ametller 
de Josep 
Puig i 
Cadafalch. 



Casa Coll i 
Regás  de 
Josep Puig i 
Cadafalch. 
Mataró



Casa Batlló (1905-07) d’Antoni 
Gaudí. Barcelona.



Dibuix de la façana de la casa 
Batlló d’Antoni Gaudí. 



Detall de la façana de la casa Batlló d’Antoni Gaudí. 



Interior de la casa Batlló d’Antoni Gaudí. 



Saló de la casa Batlló d’Antoni Gaudí. 



Pati interior de la casa Batlló d’Antoni Gaudí. 



Escala de la casa Batlló 
d’Antoni Gaudí. 



Casa Milà (1906-10) d’Antoni Gaudí. 



Xemeneies de la casa Milà 
(1906-10) d’Antoni Gaudí. 



Xemeneies d’Antoni 
Gaudí. Palau Guell. 
Barcelona.



Casa Vicens (1883-88) d’Antoni Gaudí. Barcelona



Casa 
Vicens 
(1883-88) 
d’Antoni 
Gaudí. 
Barcelona



El Capricho (1883) d’Antoni Gaudí. Comillas, Cantabria.



Torre de la Creu (1913) de 
Josep Maria Jujol . Sant 
Joan Despí.



Plànol de la 
torre de la 
Creu (1913) 
de Josep 
Maria Jujol . 
Sant Joan 
Despí.



Escala i plànol de la Torre de la 
Creu (1913) de Josep Maria 
Jujol . Sant Joan Despí.



Can Negre (1926) de Josep Maria Jujol . Sant Joan Despí.



Interior 
de Can 
Negre 
(1926) de 
Josep 
Maria 
Jujol . 
Sant Joan 
Despí.



Interior de Can 
Negre (1926) de 
Josep Maria 
Jujol . Sant Joan 
Despí.



Casa Bofarull  (1914) de Josep Maria Jujol . Els Pallaresos.



Casa Bofarull  (1914) de 
Josep Maria Jujol . Els 
Pallaresos.



Casa Planells (1924) de Josep Maria 
Jujol . Façana i dibuix del projecte. 
Barcelona.



Totes aquestes cases ens podem inspirar per 
imaginar la casa on ens agradaria viure. 
Voldríem que fos com un castell, com un bolet o com 
un arbre?
Que tingués molts colors i moltes decoracions o no? 
Que fos en la ciutat? En el camp o a la vora del mar?

Com ens agradaria que fos, la nostra casa?

 



 

Primer podem dibuixar en un full A4 com ens la 
imaginem, la nostra casa. Primer per fora i després per 
dins en un altre full A4.

Després, si volem, podem mirar de fer-la en tres 
dimensions. 

O bé podem fer-ne una de gran amb cartrons amb 
l’ajut de tota la classe. 

Podeu també imaginar-vos personatges, mobles, 
dibuixar-los i retallar-los en cartolina. 

 



A PARTIR DEL CM I CS, ESO I BATXILLERAT, 
es pot introduir el plànol, com a eina per 
projectar una casa. I també treballar la 
maqueta d’una casa a escala. 



Material: paper de dibuix A4 o A3. Llapis de colors, 
retoladors, ceres, pintures, cartolines, cartró, material 
de reciclatge, tisores, cola.



PROPOSTA PER A P3
 
1.-
 
El mestre retalla la silueta d’una casa en una cartolina A3 o més 
gran o en un cartró. 
En un paper format A5 o A6 o en trossos de cartolina retallats pel 
mestre, cada alumne el pinta d’un color: blau, groc, marró, amb 
ceres o pintura per pintar amb els dits.
Després s’aniran enganxant en la cartolina per donar forma a la 
casa: la porta (papers marró o verd...) les finestres (papers blaus o 
grocs...) etc...fins tenir tots els elements que identifiquen una casa. 
 
L’exercici es pot fer en més cartolines retallades de diferents 
maneres: casa de pagès, casa de pisos, xalet amb torre, etc...



2.-
 
També es por agafar una caixa de cartró gran i 
convertir-la en una casa, on els alumnes hi puguin 
entrar i jugar. El procediment per fer la casa pot 
ser el mateix que l’anterior només que aplicat a les 
tres dimensions. 
 
També la podem decorar per dins. 



FI


