TÍTOL: En Joan Balaguer

TEMPORITZACIÓ: 6 hores i 50 minuts

Curs: 2n – Cicle Inicial

OBJECTIUS:
- Conèixer qui és en Joan Balaguer i quina relació té amb la Festa Major de Cervera i amb el gegantó.
- Conèixer la llegenda del robatori de la Vera Creu.
- Situar on va passar la llegenda (plaça Major i església de Santa Maria) i identificar la gàbia com a tret característic de la llegenda.
- Mesurar el nostre pes i alçada i comparar-ho amb les mesures del gegantó.
- Conèixer els noms dels elements més característics de la llegenda i l’època medieval en anglès.
- Identificar els elements de la llegenda i de l’època en anglès.
COMPETÈNCIES
Comunicativa
lingüística i
audiovisual

CONTINGUTS
-

Matemàtica
Artística i cultural

Coneixement de la
llegenda del robatori
de la Vera Creu i
relacionar els fets amb
el gegantó Joan
Balaguer i la Festa
Major d’hivern de
Cervera.

ACTIVITATS
Activitat 1: El robatori de la Vera Creu
Activitat 2: Anem de visita
Activitat 3: Memory
Activitat 4: Fem el titella
Activitat 5: Cançó

Aprendre a aprendre
-

-

-

El gegantó Joan
Balaguer.

AVALUACIÓ
Conèixer la llegenda del robatori
de la Vera Creu i situar-la per la
Festa Major d’hivern de Cervera.
Conèixer el gegantó Joan
Balaguer i saber la seva història.
Situar on passa la llegenda: plaça
Major, església de Sta. Maria; i
identificar la gàbia que hi ha a fora
de l’església.

Activitat 6: Qui pesa més? I qui és més alt?

Situació de la llegenda:
plaça Major, l’església
de Santa Maria i la
gàbia.

Activitat 7: Power Point: elements of the
legend

Identificació de les
característiques del
gegantó (pes, alçada i
vestuari) i comparar-les
amb les de l’alumnat,
tot utilitzant les unitats
de pes (kg) i mesura (m,
cm) corresponents, així

Activitat 9 : Power Point: medieval period

Activitat 8: Match the words and images!

Activitat 10: Cervera medieval

Ser capaç de fer servir la bàscula i
la cinta mètrica per saber el pes i
l’alçada.
Ser capaç d’establir comparacions
a partir dels resultats de mesura.

com els instruments
(bàscula i cinta
mètrica).
-

Comparació de
resultats: més que /
menys que / igual.

