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Guió didàctic  
 

UN PINTOR PER A L’ESGLÉSIA!  

És una visita didàctica adreçada al cicle infantil i cicle inicial de l’educació primària. 

A través d’aquesta activitat els alumnes entraran en contacte amb el món de fa 1.000 

any d’una manera lúdica i participativa. En descobrir les claus per entendre i interpretar 

el passat, els alumnes aprendran a valorar i donar sentit al nostre patrimoni. L’activitat 

tindrà una durada d’1 h aproximadament entre presentar-nos, la narració del conte i la 

volta a l’interior del  castell. Durant l’activitat els nens/es entraran en contacte amb el 

món medieval gràcies als personatges d’un conte  que narrarà  l’educador de patrimoni 

convidant a  intervenir i participar als infants. 

L’activitat es farà amb grups que no superin els 25 nens/es i cal que vagin 

acompanyats d’un mestre o responsable del grup. 

 

ABANS DE VENIR CAL... 

 

 Que els infants coneguin què és un castell, una església i un poble. 

 Que els infants hagin sentit a parlar dels nobles, els monjos o capellans  i dels 

pagesos. 

 

APRENDREM A...  

 

 Observar i explorar sensorialment els elements de l’entorn.  

 Escoltar i comprendre la narració d’un conte. 

 Respectar  i escoltar la paraula dels  altres. 

 

QUÈ EXPLICAREM? 

  

 Un conte. 

 El món feudal i els seus estaments. 
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VIUREM UNA EXPERIÈNCIA AL CASTELL A TRAVÉS DE LA... 

 

 Comprensió  d’una narració. 

 Observació i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn del Castell.  

 Expressió oral d’idees, emocions i experiències.  

 

OBSERVACIONS 

 

 El Castell és un jaciment arqueològic a l’aire lliure en la seva major part. El 

terreny és irregular (roca i pujada) i per aquest motiu és important tenir present 

que: 

 Cal venir amb roba  i calçat còmodes. 

 En cas de pluja, atès que aquesta activitat es realitza a l’aire lliure, l’espai és 

molt relliscós, cosa que afecta la qualitat de la visita. Així, doncs, cal preveure 

la modificació de la data. 

 

  És important conèixer si teniu alumnes amb necessitats especials per tal que 

l’educador de patrimoni que conduirà el grup pugui adaptar si és possible 

l’activitat. No dubteu a trucar-nos. 

 


