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ACTIVITATS DIDÀCTIQUES AL CASTELL DEL CATLLAR
Les activitats que s’han programat al Castell del Catllar estan pensades per a qualsevol
etapa formativa. Creiem que són un bon complement de formació per a diferents
assignatures i projectes educatius.
En les següents pàgines trobareu la informació necessària de cada taller/activitat.
S’ha dividit el dossier en els següents apartats:
Educació infantil
Educació primària. Cicle Inicial
Educació primària. Cicle mitjà
Educació primària. Cicle superior
Educació secundària
Batxillerat
En cadascun d’aquests apartats s’especifiquen els objectius, les activitats, la durada i el
cost econòmic de cada activitat.
En el cas d’estar interessats en realitzar alguna activitat escolar amb nosaltres, contacteu
a través de l’adreça electrònica castell@elcatllar.cat
També podeu contactar trucant al 977 653 101 o 977 653 007 (Ajuntament del Catllar,
horari de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h).
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EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4, P5)
NOM DE L’ACTIVITAT: “EL CONTE DE LA PRINCESA DEL CASTELL”
Descripció: A través d’un conte sobre el castell del Catllar jugarem amb els més petits.
Els nens i les nenes descobriran, amb l’ajuda de la princesa Elionor, com era el castell,
qui hi vivia, quines feines s’hi feien i quins secrets guardava al seu interior. Conjuntament
amb la princesa passejaran per l’interior del castell i l’ajudaran a fer les tasques pròpies
d’un castell.
Durada: 1 hora
Llocs del castell que es visiten: Fossat, pati interior, estances interiors i terrassa.
Preu: 3€ /alumne. Mestres: Gratuït.
Alumnes: Màxim 25/30 alumnes per grup
Els objectius:
-

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

-

Divertir-se amb el conte de la Princesa.

-

Millorar les capacitats de coordinació i de mobilitat del propi cos.

-

Descobrir l’entorn, explorar i experimentar.

-

Viure l’experiència d’entrar en un castell medieval i conèixer què s’hi feia.

Desenvolupament: Arriben al castell i els nens i nenes es troben a la Princesa Elionor
que els hi explica que abans en aquest castell hi vivia molta gent i es feien moltes coses,
però ara només hi viu ella sola i no pot fer totes les feines per mantenir el castell. Els hi
demana als nens si la volen ajudar, i entre tots, es fan diferents tasques com col·locar el
blat, el raïm per a premsar, o guardar les ovelles. Per grups i amb diferents suports
didàctics aprenen quins dependències hi havia al castell.

3

EDUCACIÓ INFANTIL (p4 i p5) i PRIMÀRIA (Cicle inicial)
NOM DE L’ACTIVITAT: “CONSTRUIR UN CASTELL”
Descripció: seguint amb el personatge de la Princesa Elionor i el seu conte, descobriran
les parts del castell i l’ajudaran a realitzar les tasques pròpies. A més, aprendran com es
construeix un castell i quines dependències hi havia. Es realitza un recorregut per
l’interior del castell i, tot jugant, construeixen una petita maqueta.
Durada: 1h. 30 min.
Llocs del castell que es visiten: Fossat, pati interior, estances interiors i terrassa.
Preu: 3,5€ /alumne. Mestres: Gratuït.
Alumnes: Màxim 25/30 alumnes per grup
Els objectius:
-

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

-

Millorar les capacitats de coordinació i de mobilitat del propi cos.

-

Descobrir l’entorn, explorar i experimentar.

-

Viure l’experiència d’entrar en un castell medieval i conèixer què s’hi feia.

-

Divertir-se amb el conte de la Princesa.

Desenvolupament: Juntament amb el conte de la princesa, al final de l’activitat es farà
el taller de construir un castell a través d’una maqueta de fusta.
(L’activitat d’ajudar a la princesa es realitza com en la primera activitat “el conte de la
princesa del castell” i posteriorment construeixen la maqueta).
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle inicial i mitjà)
NOM DE L’ACTIVITAT: “QUI VIVIA AL CASTELL DEL CATLLAR?”
Descripció: Els nens i nenes es disfressaran dels diferents personatges que vivien al
castell i aprendran quin paper realitzava cada estament social. A través d’un recorregut
per les dependències del castell descobriran quins avantatges i inconvenients tenia la gent
que hi va viure durant l’edat Mitjana. Realitzaran petites escenes segons els personatges
que representin. Descobriran els diferents llocs del castell, guiats pel rei i la reina.
Durada: 1h 30 min. / 2 hores
Llocs del castell que es visiten: Pati interior, estances interiors, torre presó i terrassa.
Preu: 3,5€ /alumne. Mestres: Gratuït.
Alumnes: màxim 25/30 alumnes per grup
Els objectius:
-

Interaccionar i aprendre com es vivia en una altra etapa històrica.

-

Descobrir l’entorn, explorar i experimentar.

-

Viure l’experiència d’entrar en un castell medieval i conèixer què s’hi feia.

Desenvolupament: a l’arribar es presenta el castell (quan es va construir, perquè, etc..) i
es pregunta als alumnes si sabien qui vivia al castell. S’inicia una part de debat de les
tasques i persones que habitaven al castell, explicant-los-hi alhora quins estaments socials
convivien durant l’època medieval. Tot seguit, amb un joc de cartes, els nens i nenes es
reparteixen per grups i cada alumne es disfressa d’un personatge del castell. Presidits pel
rei i la reina, es fa un seguici reial per les dependències interiors del castell i representen
un petit teatre on cadascun fa el seu paper en funció de la disfressa.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle superior)
NOM DE L’ACTIVITAT: “FORTIFICACIONS MEDIEVALS DEL BAIX GAIÀ”
Descripció: Amb aquesta visita us proposem descobrir a través d’un joc com eren els
diferents castells del Baix Gaià: on estaven situats, les seves particularitats i com es
comunicaven entre si en cas de perill. També es visita i s’expliquen els punts de defensa
i d’atac i les diferents dependències del castell i els seus usos.
Durada: 1h 30 min. / 2 hores
Llocs del castell que es visiten: Pou de glaç, fossat, pati interior, estances interiors, torre
presó i terrassa.
Preu: 3€ /alumne. Mestres: Gratuït.
Alumnes: màxim 25/30 alumnes per grup
Els objectius:
-

Conèixer del medi natural, social i cultural

-

Conèixer el món dels castells medievals i la seva evolució en la història del país.

-

Aprendre les nocions bàsiques de la societat medieval i els diferents estaments
socials

-

Conèixer les vies i mitjans de comunicació de l’època medieval

-

Tècniques i aplicacions de la guerra i la pau durant l’edat mitjana.

Desenvolupament: L’activitat comença amb un documental de 10 minuts sobre els
diferents castells del Baix Gaià i es parla sobre les seves característiques. Tot seguit es
realitza un joc on poden conèixer les diferents parts defensives i d’atac del castell.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Cicle superior), ESO, BATXILLERAT I CICLES
FORMATIUS
NOM DE L’ACTIVITAT: “VISITA UN CASTELL MEDIEVAL”
Descripció: Es fa un recorregut per l’exterior del castell, el Pou de gel i les diferents zones
de l’interior del castell (cellers, estables, el pati, la torre i la sala de les peces
arqueològiques). Es passa un breu audiovisual que mostra una reconstrucció virtual de
com seria el castell en època medieval. Les explicacions s’adapten al nivell i curs dels
alumnes assistents.
Aquesta activitat es pot fer amb un dossier de treball individual o sense, i s’adapta a cada
etapa curricular dels alumnes
Durada: 1h 30 min. / 2 hores
Llocs del castell que es visiten: Pou de glaç, fossat, pati interior, estances interiors, torre
presó i terrassa.
Preu: 3€/alumne sense quadern o 3,5€/alumne amb quadern. Mestres: Gratuït.
Alumnes: màxim 25/30 alumnes per grup
Els objectius:
-

Conèixer del medi natural, social i cultural

-

Conèixer el món dels castells medievals i la seva evolució al llarg de la història
del país.

-

Aprendre les nocions bàsiques de la societat medieval i els diferents estaments
socials

-

Conèixer com es comunicaven

-

Tècniques i aplicacions de la guerra i la pau durant l’edat mitjana

-
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ESO (Cicle superior), BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS
NOM DE L’ACTIVITAT: “LA HISTÒRIA DE CATALUNYA A TRAVÉS DEL
CASTELL DEL CATLLAR”
Descripció: A través de les diferents etapes d’ocupació del turó on s’ubica el castell,
s’expliquen les etapes històriques del país, amb especial èmfasi en l’edat mitjana.
Aquesta activitat es pot fer amb un dossier de treball individual o sense, i s’adapta a cada
etapa curricular dels alumnes
Durada: 1h 30 min. / 2 hores
Llocs del castell que es visiten: Pou de glaç, fossat, pati interior, estances interiors, torre
presó i terrassa.
Preu: 3€/alumne sense quadern o 3,5€/alumne amb quadern. Mestres: Gratuït.
Alumnes: màxim 25/30 alumnes per grup
Els objectius:
-

Conèixer del medi natural, social i cultural

-

Conèixer el món dels castells medievals i la seva evolució en la història del país.

-

Aprendre l’evolució social i política del país a través del castell del Catllar

-

Conèixer les vies i mitjans de comunicació de l’època medieval

-

Tècniques i aplicacions de la guerra i la pau durant les diferents etapes de la
història de Catalunya
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