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INTRODUCCIÓ

Durant la primera quinzena del mes de març els alumnes de l’escola l’Aixart
treballarem el projecte que anomenem Cervià Antic. Amb aquest projecte coneixerem
millor el nostre poble i la seva història.

El projecte es treballa en col·laboració amb l’Associació d’Amics de Cervià Antic i cada
cicle coneixerà un aspecte diferent del poble i la seva història. D’aquesta manera
l’organització és la següent:
Educació Infantil: Personatges
Cicle Inicial: El Castell
Cicle Mitjà: El monestir
Cicle Superior: Els carrers del poble i les històries dels avis

Aquest projecte s’ha incorporat dins el Projecte Educatiu del nostre centre. La idea és
dur-lo a terme cada dos anys de manera que, al final de l’escolaritat, tot els alumnes
hagin treballat tots els aspectes del projecte.
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EDUCACIÓ INFANTIL
PERSONATGES

Temporització: setmana del 4 al 8 de març.

Objectius:
•
•
•
•

Conèixer part de la historia de Cervià de Ter a partir d’un personatge concret (el
cavaller).
Identificar elements identificatius dels cavallers (vestimenta, tasques que
desenvolupaven...) i la vida a un castell medieval.
Gaudir en el coneixement d’aspectes del poble creant més vincles en la vida del
poble.
Implicar-se en el procés d’aprenentatge.

Activitats:
•

La vida dels cavallers: com es vestien?, què menjaven?,... cavallers coneguts
TALLERS

• Construcció de castells de gran format. TALLERS
• Torneig medieval: bitlles, tirar pilotes, anelles,...
• Músiques medievals i danses
• Confecció de disfresses. TALLERS
• Sortida al castell
• Signem un pergamí de cavaller: el títol de cavaller.
• Relacionar els noms dels amos dels castell amb el nom de carrers actuals, quins
nens i nenes hi viuen...
• Com devia ser i com és ara el castell (parts principals).
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Seqüenciació de les activitats al llarg de la setmana:

Mati

Entrant
pati

Dilluns
A partir d’una
carta que
arriba a
l’escola
firmada per
un cavaller
comencem
l’aventura:
SORTIDA AL
CASTELL,
MURALLA I
CARRER
HOSPITAL
Aprofitar per
anar al carrer
Silvi Llobet

Tarda

Dimarts
La història
del
personatge
concret de
Cervià a
partir d’un
conte

Música
medieval

Dimecres

Dijous

La vida dels
cavallers i el
castell

La vida dels
cavallers i el
castell

Música
medieval

Altres
històries
medievals

Tallers d’indumentària medieval:
Escut, corona, espasa, castell....

Divendres

Es presenta
el cavaller a
l’escola.
Ens fa signar
un pergamí
de cavaller
vestits de
cavallers!!!

Torneig
Medieval

Material necessari:
• Cartrons: per fer espases i escuts
• Caixes de cartró de gran format per a la construcció dels castells. (també es
podria fer al pavelló).
• Cds músiques medievals
• Material elaborat per a conèixer la vida als castells i la vida dels cavallers:
fotografies, fitxes elaborades pels mestres,...
• Disfressa de cavaller (Dani)
• Paper reciclat o que imiti un pergamí, tinta i plomes d’animal.
• Material reciclat per a l’elaboració del material del torneig: xanques, ampolles
grans suavitzant o sabó, cordills, bitlles, pilotes,... cursa de sacs, joc de les
cadires,....
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PROPOSTA PER A L’ELABORACIÓ DELS JOCS DEL TORNEIG:

-

BITLLES: ampolles d’aigua de diferents colors i pilotes per a tombar-les.
DONAR MENJAR AL DRAC: amb una caixa de cartró pintar-hi una cara de drac
amb la boca oberta. Posar-la damunt de la taula i fer pilotes de paper. Tirar
les pilotes dins la boca del drac.

Ajuda que necessitem de l’associació:
• Acompanyant per a la sortida al castell i els seu voltant.
• Músiques medievals.
Altres coses interessants:
• Taller d’oficis: malabaristes, vidriaires (pintar un pot de vidre),
• La vida medieval (estris que utilitzaven, vestimenta,... comparar-ho amb l’època
actual).
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CICLE INICIAL

EL CASTELL

Temporització: setmana del 11 de març al 15.

Objectius:
•

Conèixer la història del castell de Cervià.

•

Descobrir com era la vida quotidiana dels diferents habitants del castell.

•

Identificar les diferents tasques i estatus social que tenia cada personatge que
habitava el castell.

•

Identificar diferents personatges històrics que van viure al castell, com ara
fundadors, fills, a quines mans va anar para el castell.

•

Funcions del castell. Habitatge, defensa,

•

Conèixer la vida al voltant del castell.

Ajuda que necessitem de l’associació:
• Acompanyant per a la sortida al castell i els seu voltant.
• Músiques medievals.
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Seqüenciació de les activitats al llarg de la setmana:
DILLUNS, 11

DIMECRES,
13
Presentació del Parlem del què
Taller: Els
projecte.
hem visitat i
vestits dels
Coneixements elaborem un altre diferents
previs. Pluja
mural paral·lel,
personatges.
d’idees.
als coneixements
Elaboració d’un previs, sobre el
mural sobre els que hem conegut
coneixements
del castell de
d’un castell.
Cervià.
Arriba Silvi
Explicació de
Músiques
LLobet
l’activitat que es
medievals i
habitant del
dura a terme:
danses.
castell i ens
representació de
llegeix un
3 escenes o
pergamí d’un i postals teatrals i
ens convida a
repartiment de
conèixer el
papers.
castell i els
seus voltants.
Taller: Fem 3
Visita guiada
Visita guiada al grups per
pels carrers
Castell i els
començar a
de Cervià
(nom dels
seus voltants.
preparar 3 les
escenes o postals oficis).
teatrals. Triem els
personatges...

MATÍ

DESPRÉS
DEL PATI

TARDA

DIMARTS, 12

3 propostes de les escenes:
•
•
•

Torneig medieval.
Els oficis medievals. Mercat medieval i oficis.
La vida dins del castell.
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DIJOUS, 14

DIVENDRES, 15

Preparació i assaig de
Taller:
decorats
les representacions.
ambientats
segons
cada
escena.

Contes i
histories
medievals.

Preparació i assaig de
les representacions.

Preparació
i assaig de
les
representa
cions.

Representació de les
3 escenes.
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CICLE MITJÀ
EL MONESTIR

Introducció
Es tracta d’una proposta inicial, tot i que es poden ajustar les activitats als acords i
propostes que ens arribin de l’Associació Cervià Antic, i també l’horari a la
disponibilitat de les persones que ens acompanyaran en les sortides o activitats
conjuntes.

En la proposta de treball sobre el monestir ens sembla interessant fixar-nos en
aspectes següents:
•
•
•

El Monestir: elements arquitectònics: plànol, estances, claustre, capitells,
pintures....
Elements històrics: origen del monestir (llegenda), cronologia, personatges,
ordre religiós, curiositats a l’entorn de la història del poble i el monestir.
La vida quotidiana al monestir: un dia de la vida al monestir, quines activitats
feien els monjos principalment, aspectes de la vida a l’edat mitjana, el monestir
com a primera escola, els senyors feudals i les relacions amb els monjos.

•
Temporització:. Setmana del 4 al 8 de març o de l’11 al 15 de març

Objectius:
•

•
•

Treballar la historia de Cervià de Ter a partir del monestir (de Edat Mitjana a
l’actualitat): el castell i els seus dominis, la creació del priorat i la seva zona
d’influència, les relacions amb altres monestirs i monestir-castell al llarg del
temps.
Reconèixer elements arquitectònics de l’edifici ( romànic): plànol, arcs,
adovellats, capitells, pintures murals...
Conèixer l’origen del monestir i els personatges concrets que hi van intervenir (
nobles i religiosos). Llegenda de l’origen del monestir.
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•
•

Conèixer la vida quotidiana i funció social dels monjos( biblioteca, primera
escola....)
Gaudir en el coneixement de la historia del poble de forma activa.

Activitats:
o Presentació del projecte . coneixements previs i pluja d’idees
o Dibuix del natural
o Visita guiada (teatralitzada).
o Treball sobre les imatges, reconèixer, completar, comparar, copiar
o Taller: pintures murals (completar pintures murals partint d’una foto,
completar imatges de detalls: escut, elements arquitectònics diversos..)
o Sortida: llegenda de l’origen del monestir (acompanyada?)
o Auca de la llegenda
o La vida dels monjos: ordenar seqüències
o Taller: escriure amb ploma
o Activitat final: Gimcana fotogràfica

Seqüenciació durant l’horari setmanal de les activitats proposades

Matí

Dilluns 4

Dimarts 5

Dimecres 6

Dijous 7

Presentació del
projecte i
coneixements
previs.

Sortida: Visita
teatralitzada al
monestir

Sortida:

La vida dels
monjos.

(Pluja d’idees i
mural)

Tarda

Dibuix del
natural

La llegenda del
monestir

(Treball sobre
imatges: Plànol,
escuts, capitells
portes....)

(origen del
monestir)

(Ordenar
seqüències)

Divendres 8

Gimcana
fotogràfica

Auca

Taller: pintures
murals

Auca
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Taller: escriure
amb ploma

Cloenda
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Material necessari:
•

Càmeres fotogràfiques

•

Cartolina

•

Làmines de dibuix

•

Fotografies de detalls arquitectònics

•

Fitxes per completar amb les fotos de les pintures murals

•

Paper d’embalar, llapis de colors, tisores

•

Paper que imiti el pergamí i plomes d’au.

•

Plànol del monestir

Ajuda que necessitem de l’associació:
• Acompanyants per a la sortida teatralitzada al monestir (matí)
• Acompanyants per a l’explicació de la llegenda de l’origen del monestir (matí)
• Informació sobre l’origen real i cronologia del monestir.
• Personatges rellevants, tant nobles com eclesiàstics.
• Imatges: - pintures murals
- plànol,
- detalls arquitectònics
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CICLE SUPERIOR

ELS CARRERS DEL POBLE I HISTÒRIES DELS AVIS
Temporització: Del dilluns 4 al divendres 15 de març.
Objectius:
•
•

•
•

Conèixer històries narrades a través d’entrevistes que els alumnes faran a gent
gran del poble.
Conèixer l’estructura del poble a través dels seus carrers (coneixent l’origen
dels seus noms, l’evolució creixent del poble al llarg dels segles, visitant algun
mas...)
Gaudir en el coneixement d’aspectes del poble creant més vincles en la vida del
poble.
Implicar-se en el procés d’aprenentatge.

Seqüenciació de les activitats al llarg de la setmana:
Dilluns 4

Dimarts 5

Introducció dels
mestres als
alumnes sobre tot
el projecte (dins
l’aula)

Visita al Castell per
veure visió
panoràmica i com
està organitzat el
poble (en part
antiga i part
moderna).

Pluja d’idees d’allò
que saben els nens
sobre Cervià

Dilluns 11
Sortida a l’ermita
de Sant Cristòfol,
conèixer l’antic
camí ral i de Sant
Jaume

Dimarts 12
Entrevista a un avi
del poble:

Dimecres 6

Dijous 7

Plànol antic i plànol
modern (dins l’aula)

Sortida pels carrers.
Conèixer el nom
dels carrers més
antics, veure fotos,
característiques
SENSE GUIA

Divendres 8

Entrevista a un avi
del poble:
Mercè Marisch

Dimecres 13

Dijous 14

Divendres 15

Visita a Mas Ros de
Bosc

Treballar els noms
dels carrers a l’aula

Gimcana pels
carrers de Cervià

???
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Ajuda que necessitem de l’associació:
Necessitem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plànol antic i plànol modern del poble

Mapa del municipi (tot el terme municipal)
Llistat de noms dels carrers
Fotos antigues i fotos actuals
Informació sobre possibles detalls arquitectònics que siguin curiosos o
destacables que hi hagin pels carrers (tipus escuts, inscripcions en una pedra...)
Històries o anècdotes destacables que ens puguin ser útils.
Gent gran a qui poder entrevistar.
Dimarts 5 de març, millor el matí, visita guiada al castell i als carrer que hi
condueixen.
Visitar el dimecres 13 al matí el Mas Ros de Bosc. Si podeu contactar amb ells i
acompanyar-nos-hi com a guies.
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