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Descripció de l'obra: 
 

Ideat per Enric d'Ossó per a allotjar un col·legi i el convent de la congregació de 
religioses teresianes, el Col·legi de les Teresianes va funcionar com a col·legi  
internat, noviciat i seu provincial en règim de lloguer. 
Gaudí va rebre l'encàrrec de la seva construcció, i el va cumplir amb un edifici  
sobri, realitzat en maó per fora, i amb alguns elements de maó per dins. Els maons 
tenen diferents tons de colors rosats, marrons, grisos i fins i tot blancs que li donen 
un aspecte respectuós i acollidor a la vegada.  
A la façana va afegir reixes de ferro forjat, i la va decorar amb un conjunt de 
merlets que fan que sembli un castell. 
 
La part davantera es destaca amb una prominent entrada, dotada de columnes que  
formen estètics angles i que estan decorades amb la creu de quatre braços, i amb  
uns escuts de ceràmica amb diversos símbols definits com El Mont Carmel, el Cor 
de la Verge coronat per espines i el de Santa Teresa travessat per una fletxa. 
 
Al seu interior hi ha un passadís preciós i il·luminat que és famós pels seus arcs 
parabòl·lics que sostenen el sostre i el pis superior a més de decorar-lo amb molta 
elegància. Tant els arcs com les portes i finestres donen al passadís un efecte de 
gran llargada i un ambient de tranquilitat i seriositat a la vegada. 
Els voltants de l'edifici estan formats de vegetació, d'arbres, palmeres, arbustos i 
moltes més plantes que semblen donar-te una bonica benvinguda al arribar. 
El 1908, Gaudí va projectar una capella que no es va arribar a realitzar per 
desacords amb la superiora del convent. 


