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Guió didàctic  

TOCA – TOCA: La Ciutadella a través dels sentits! 

És una visita didàctica adreçada al cicle inicial de l’educació primària. A través 

d’aquesta activitat els alumnes entraran en contacte amb el món de fa 2.500 anys, 

d’una manera lúdica i participativa, tocant, olorant.... En definitiva, aproximant-se a la 

vida dels ibers a través dels sentits.  

Tindrà una durada de 1 h 30 min. Durant la visita, els alumnes recorreran les diferents 

zones del jaciment intentant descobrir, amb l’ajuda de l’educador, com era la vida en 

aquest enclavament.  

La visita es farà amb grups que no superin els 25 alumnes i cal que aquests vagin 

acompanyats d’un mestre. 

 

ABANS DE VENIR CAL...  

 

 Que els alumnes sàpiguen qui eren els ibers. 

 Que coneguin que els objectes poden tenir formes i textures diferents. 

 

APRENDREM A...  

 

 Observar i explorar sensorialment els elements de l’entorn.  

 Discriminar els materials, colors, formes, volums i grandàries dels objectes.  

 Observar, descriure i classificar materials en funció d’algunes propietats i 

relacionar-les amb els seus usos.  

 

QUÈ EXPLICAREM?   

 

 La Ciutadella a través dels sentits   

 On viuen els ibers?  

 Com es relacionen? El comerç 

 Què mengen els ibers? 

 Com vesteixen? 
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VIUREM UNA EXPERIÈNCIA AL JACIMENT a través de... 

 

 Observació, descripció i classificació de materials.  

 Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, grandàries... dels 

objectes.  

 Observació i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn de la 

Ciutadella.  

 

OBSERVACIONS 

 

 La Ciutadella és una jaciment arqueològic reconstruït sobre un terreny irregular 

de terra i bosc. Per aquest motiu és important tenir present que: 

 Cal venir amb roba  i calçat còmodes 

  En cas de pluja l’espai és un fangar i que aquesta activitat es realitza a l’aire 

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

modificació de data. 

 

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

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

l’activitat. No dubteu a trucar-nos. 

 

 


