Seminari "La cultura popular a les escoles de Cervera"- Festa Major del Stsm. Misteri

Activitat 1
Títol
HISTÒRIA DEL SANTÍSSIM MISTERI
Objectius
Competències
Bàsiques
Durada
Materials

-

Conèixer la història del Santíssim Misteri.
Escoltar i comprendre una història explicada
oralment.
Comunicativa lingüística.
Artística i cultural.
Aprendre a aprendre.
Social i ciutadana.
1 hora.

- 1 làmina A4 amb la història sencera
- 2 làmines A4 amb els fragments de la història

Desenvolupament
-

-

Observacions

Primer es fa una lectura per part del mestre
de la història del Santíssim Misteri.
Després, es fa 5 grups a l’aula. A cada grup
se li dóna un fragment de la història. Els
membres d’aquest grup, l’hauran de llegir i
entendre’l.
Un membre del grup, s’ajunta amb un
membre dels altres grups (és a dir, s’ajunta
un nen/a del grup 1, un nen/a del grup 2, un
del grup 3, un del 4 i un del 5). Cada
membre explica la seva part. Així
s’expliquen la història sencera.
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Activitat 2

OBSERVAR I DESCRIURE IMATGES DE L’ÈPOCA
Títol

Objectius

Competències
Bàsiques

Durada
Materials

Desenvolupament

-

Contextualitzar l’època dels fets.
Comparar imatges actuals amb imatges
antigues.

-

Comunicativa lingüística.
Artística i cultural.
Aprendre a aprendre.
Social i ciutadana.
Autonomia i iniciativa personal.
1 hora.

- 7 làmines de la Cervera antiga
- 7 làmines de la Cervera actual
- Fitxa d’anàlisi de les imatges.
Es formen grups de 4 alumnes. Es repartirà una
làmina de la Cervera antiga i una làmina de la
Cervera actual a cada grup.
En la fitxa d’anàlisi (de la qual s’haurà de fer una
fotocòpia per grup) hauran d’escriure les
semblances i diferències entre les dues èpoques.
Finalment hi haurà una posada en comú.

Observacions

Pautes pel mestre sobre la fitxa d’anàlisi:
Semblances: Campanar, Muralles, Convent de st.
Francesc i barri de st. Francesc, Forques, Riu
Ondara, Horts
Diferències: Població, Universitat, pisos, Gran
teatre, extensió: s’ha construït fora de la muralla,
Castell: és al mateix lloc però està restaurat, la
creació de les escoles, la muralla: tota era de
merlets, hi havia els portals....
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Activitat 3
Títol
ROMANÇ DEL SANTÍSSIM MISTERI
Objectius
-

Competències

-

Bàsiques

Durada

-

Materials

-

Desenvolupament

-

-

-

Observacions

Escoltar el romanç de la història del Santíssim
Misteri.
Comprendre textos orals.
Relacionar el romanç amb els fets del
Santíssim Misteri.
Comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i la
competència digital.
Artística i cultural.
Social i ciutadana.
1 hora
Ordinador/canó. Enllaç
http://www.youtube.com/watch?v=277nNYf
PzEY
Text del romanç
Fitxa: glossari del romanç
Donar una còpia del romanç a cada
alumne i fer-ne una lectura comprensiva del
romanç en gran grup.
Buscar al diccionari les paraules
desconegudes: fitxa glossari del romanç (es
pot fer en grup, que cada alumne busqui
una paraula i l’escrigui...)
Escoltar el romanç del Santíssim Misteri de
Cervera.
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Activitat 4
Títol
Objectius

-

Competències

Durada

-

Materials

-

Bàsiques

-

Desenvolupament

-

-

CÒMIC: “CERVERA QUINA HISTÒRIA”
Gaudir de la lectura d’un còmic que explica
els fets històrics.
Conèixer mitjançant el còmic la història de
Cervera i saber buscar els fets del Santíssim
Misteri.
Comunicativa i lingüística.
Artística i cultural.
Aprendre a aprendre.
Social i ciutadana.
30 minuts.
Còmic: “CERVERA QUINA HISTÒRIA”
Textos: Maria Teresa Salat i Noguera
Dibuixos: Ton Granell i Turull
Edita: Centre Municipal de Cultura de
Cervera.
Any:2009.
12 còpies de les pàgines del còmic on es fa
referència al Santíssim Misteri.
En gran grup, explicar que el còmic descriu
de manera divertida i propera la història de
la nostra ciutat.
Per parelles es reparteix el còmic i el van
llegint lliurement per tal de localitzar els fets
del Santíssim Misteri (estan a la pàg. 28-29)

Observacions
- L’escola Mn. Josep Arques disposa de 15 volums
del còmic.
Per les altres escoles es facilita la fotocòpia. En
aquest cas no es podrà fer la localització dels fets
dins els còmic.
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Activitat 5
Títol

-

CREEM UN CÒMIC
Elaborar 6 vinyetes explicant els fets del
Santíssim Misteri.
Conèixer el còmic com a tipologia de text.

Durada

-

Comunicativa i lingüística.
Artística i cultural.
Aprendre a aprendre.
Social i ciutadana.
D’1 a 2 hores.

Materials

-

Fitxa model

Objectius

Competències
Bàsiques

Desenvolupament

-

Un cop treballat el còmic de “Cervera quina
història”, els alumnes, per parelles crearan un petit
còmic (6 vinyetes) on s’expliquin els fets.

Observacions
Si es vol, es poden fer les còpies en A3.

