Seminari "La cultura popular a les escoles de Cervera"- Corpus

TÍTOL: Arcàngel St. Miquel

TEMPORITZACIÓ: 4 sessions

Curs: P3 – Educació Infantil

OBJECTIUS:
- Identificar l’arcàngel St Miquel i diferenciar-lo dels diables.
- Conèixer el nom de l’arcàngel St Miquel.
- Identificar els elements del vestit de l’arcàngel.
CAPACITATS
•

Aprendre a pensar i a comunicar:

Progressar
en
la
comunicació i expressió
ajustada
als
diferents
contextos i situacions de
comunicació per mitjà dels
diversos llenguatges.

•

Aprendre a conviure
i habitar el món.

- Comportar-se d’acord
amb unes pautes de
convivència que el portin
cap a la collaboració
amb el grup i cap a la
integració social.

ACTIVITATS

AVALUACIÓ

Identificació de la figura Activitat 1: Qui és l’arcàngel St Miquel?
de l’arcàngel St Miquel i
Activitat 2: Què porto?
coneixement del seu
nom.
Activitat 3: Això és meu!

Ser capaç de diferenciar la figura
de l’arcàngel de la del diable.

-

Diferenciació de
l’arcàngel dels diables.

Saber identificar els elements del
seu vestuari entre uns quants
donats.

-

Identificació dels
elements del vestuari de
l’arcàngel St Miquel.

Aprendre a descobrir
i tenir iniciativa:

- Observar i explorar
l’entorn immediat amb
una actitud de curiositat i
respecte
i
participar,
gradualment, en activitats
socials i culturals.

•

CONTINGUTS

Ser capaç de dir el nom de
l’arcàngel St Miquel.
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P3 – Activitat 1
Títol

Qui és l’arcàngel St Miquel?

Objectius
-

Identificar l’arcàngel St Miquel.
Diferenciar l’arcàngel dels diables.

Capacitats

•
•

Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Durada

1 sessió

Materials

Vídeo del Ball Parlat
1 làmina A3 d’un diable
1 làmina A3 de l’arcàngel St Miquel
Fitxa “identifiquem l’arcàngel”
Fitxa “pintem l’arcàngel”

Desenvolupament

Mirem un vídeo del ball parlat, i identifiquem
l’arcàngel i els diables.
Un cop n’hem parlat, els hi ensenyem les làmines
DIN A3 del diable i de l’arcàngel.
Donem la fitxa d’”identifiquem l’arcàngel” amb
una fotografia d’una diable i de l’arcàngel. Han
d’identificar l’arcàngel.

Observacions

En un altre full de treball, els alumnes hauran de
pintar l’Arcàngel amb els colors corresponents
(daurat i blau).
Proposem donar a l’alumnat tres o quatre colors
diferents dels propis de l’arcàngel per tal que
identifiquin els correctes.
Es pot projectar la imatge pel canó mentre estiguin
fent la fitxa de “pintem l’arcàngel”.
Poden jugar a enganxar el nom correcte a cada
làmina DIN A3.

Seminari "La cultura popular a les escoles de Cervera"- Corpus

P3 – Activitat 2
Títol

Què porto?

Objectius

-

Identificar els elements del vestuari i
complements de l’arcàngel St Miquel.

Capacitats

•
•
•

Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.

Durada

1 sessió

Materials

1 làmina A3 de l’arcàngel St Miquel tot vestit (la
mateixa que l’activitat 1)
6 làmines A3 de l’arcàngel St Miquel en silueta.
6 jocs d’elements plastificats del vestuari de
l’arcàngel.
Dividim l’aula en grups. Donem a cada grup una
imatge de l’arcàngel i els elements plastificats del
vestuari. Han d’anar col.locant damunt la silueta
de l’arcàngel tots els seus elements.
Podem fer servir la làmina DIN A3 de l’arcàngel
vestit com a model visual.

Desenvolupament

Observacions

Seminari "La cultura popular a les escoles de Cervera"- Corpus

P3– Activitat 3
Títol
Objectius

Això és meu!
-

Identificar els elements del vestit de l’arcàngel.
Conèixer el nom de l’arcàngel St Miquel.

Capacitats

•
•
•

Durada

1 sessió

Materials

Fitxa

Desenvolupament

Donem una fitxa amb l’arcàngel St Miquel al mig i
diferents elements al seu voltant. Han d’identificar
els què corresponen a l’arcàngel (encerclant,
posant gomets....)

Observacions

Aprendre a pensar i a comunicar.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
Aprendre a conviure i habitar el món.

