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

TÍTOL: Catifes

TEMPORITZACIÓ: 4 sessions

Curs: P4 – Educació Infantil

OBJECTIUS:
- Identificar les catifes com un element decoratiu de la festa de Corpus.
- Realitzar una catifa seguint un patró geomètric.
CAPACITATS
•

Aprendre a ser i actuar
d’una manera cada
vegada
més
autònoma

•

Aprendre a pensar i a
comunicar

•

Aprendre a descobrir i
tenir iniciativa

•

Aprendre a conviure i
habitar el món.

CONTINGUTS
-

Identificació de les
catifes de Corpus.

ACTIVITATS
Activitat 1: Quin munt de catifes!

AVALUACIÓ
Ser capaç de diferenciar les catifes
de Corpus d’altres tipus de catifes.

Activitat 2: Fem una catifa!
-

Diferenciació de les
catifes de Corpus
d’altres tipus de catifes.

-

Realització plàstica
d’una catifa.

Activitat 3: Anem a veure les catifes de
Corpus.

Ser capaç de seguir un patró
geomètric per a la realització d’una
catifa.
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P4 – Activitat 1
Títol

Quin munt de catifes!

Objectius
Capacitats

Durada
Materials

Desenvolupament

Observacions

Identificació de les catifes de Corpus.

• Aprendre a pensar i a comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món
2 sessions
6 Imatges de diferents catifes (en format DIN-A 3)
Presentació digital Imatges de catifes de Corpus.
Vídeo on es pot veure la realització de catifes de
corpus.
6 jocs de làmines de catifes variades (6 unitats
format DINA5)
Observem les imatges de diferents catifes i fem
petita conversa amb l’alumnat per tal d’esbrinar si
saben què és una catifa, on tenim catifes, per a
què serveixen...?
Mirem una presentació digital amb diferents
imatges de catifes de Corpus i expliquem que són
unes catifes especials que es fan per decorar els
carrers el dia de la festa.
Passem el vídeo de la realització de les catifes.
Donem imatges de diferents catifes (en format
DINA
5) per tal que classifiquin quines són de Corpus i
quines no.
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P4 – Activitat 2
Títol

Fem una catifa!

Objectius

Capacitats

Durada

-

Realitzar una
geomètric.

catifa

seguint

un

patró

•

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma.
• Aprendre a pensar i a comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món
1 o 2 sessions

Materials

3 models de catifa buits
3 models de catifa (format DIN-A3) ja decorats.

Desenvolupament

Es dóna a cada nen un model de catifa que
hauran de decorar seguint un patró.
Els materials a utilitzar per omplir les catifes
correspon determinar-lo a cada escola (collage,
pètals de flors, trossets de roba, pintura, papers,
ceres....)

Observacions

P4 – Activitat 3
Títol

Anem a veure les catifes de Corpus.

Objectius

Identificar les catifes com un element decoratiu
de la festa de Corpus.
• Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma.
• Aprendre a pensar i a comunicar.
• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
• Aprendre a conviure i habitar el món.
1 matí

Capacitats

Durada

-

Materials
Desenvolupament

Observacions

Sortida a la Plaça Major per tal d’observar com
realitzen les catifes els nens i nenes de 3r de les
escoles de Cervera.

