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

TÍTOL: LES COMPLETES

TEMPORITZACIÓ: 6 hores

Cicle/Curs: 4t Cicle Mitjà

OBJECTIUS:
- Apropar l’alumnat a les Completes.
- Conèixer els compositors de les Completes.
- Reconèixer algunes paraules que han quedat del llatí.
- Conèixer els instruments de l’orquestra de les Completes i la seva collocació.
- Conèixer el vocabulari per a donar indicacions de direccions en anglès.
- Entendre informació general de textos breus en anglès.

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

Artística i Cultural
Comunicativa i
lingüística

CONTINGUTS

- Relació dels horaris
canònics medievals amb
les parts del dia.

ACTIVITATS

Activitat 1: Visualitzem un fragment de les
completes.

AVALUACIÓ

Saber identificar i situar els
instruments de l’orquestra de les
Completes.

Activitat 2: Completes o Maitines?
- Ús actual d’algunes
paraules llatines

Activitat 3: Coneixem els compositors.

Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa
personal

- Coneixement dels
instruments de les
completes i la seva
collocació a l’orquestra.

Coneixement i
interacció amb el món
físic

- L’evolució de les
completes al llarg del
temps

Ser capaç de reconèixer i
entendre algunes paraules que
ens han quedat del llatí.

Activitat 4: Què ens ha quedat del llatí?.
Activitat 5: Fem una entrevista.

Ser conscient de l’antiguitat i
importància de la festa al llarg
del temps.

Activitat 6: Programes d’ahir i d’avui.
Activitat 7: Fem d’orquestra.

Saber nombrar les hores
canòniques i situar-les en les
parts del dia.

Activitat 8: The legend of The True Cross.
- Aproximació a la vida

Saber explicar el més rellevant
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Social i ciutadana.
Competència
matemàtica

dels compositors: Joan
Pont i Salvador Vidal

Activitat 9: Big drawings

de les vides de Joan Pont i
Salvador Vidal.

Activitat 10: Power Point: directions
- Apropament a les
completes a través de
fonts orals.
- Coneixement del
vocabulari per a donar
indicacions de direccions
en anglès.
- Comprensió oral i
escrita de textos breus en
anglès.

Activitat 11: Follow directions

Valorar la importància de les
fonts orals.

