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Centre d'interès Cicle Superior
ELS BANDOLERS
Jo, Perot Rocaguinarda, anomenat Perot lo
Lladre, vaig començar a assaltar marges als 19
anys fins al 1611, any en què vaig ser indultat i
traslladat a Itàlia a lluitar en els exèrcits reials.
El segle XVII va ser una època dura per als
catalans. La gent de pagès, cansada dels abusos
de les autoritats ens amagàvem en indrets ferrenys
envoltats de muntanyes feréstegues i boscos
espessos. Defensar l’honor, la terra i la vida era el
nostre objectiu.
Les quadrilles de bandolers van fer anar de
corcoll als manaires de l’època. Això va ser possible
perquè la nostra gran fama feia que molta gent de
pagès ens protegís.
Amb l’or que confiscàvem, pagàvem als
pagesos les viandes que ens proporcionaven.
Vivíem en coves, dormíem sobre palla o al ras,
anàvem tothora dalt del cavall, emboscant, o
escapant, dúiem un mocador que ens tapava la
cara, un sarró o una bossa, unes espardenyes
gastades i la por sempre ficada al cos.
La terra no ens pertany, nosaltres pertanyem
a la terra.

Activitats
Visita a la granja
Activitat que permet descobrir, conèixer tocar i alimentar els diferents animals que es troben a la granja.
Aprèn a fer de granger i a tenir cura dels animals i fins i tot potser podràs munyir la nostra estimada
vaca.

Hort i hivernacle
Descobreix les diferents tasques
que un pagès fa per aconseguir
verdures comestibles. Aprèn a
sembrar, plantar, regar i remoure
la terra per tal de tenir sempre a
taula un producte fresc i de
temporada.

Activitats
Elaboració del pa
Taller on transformarem una primera matèria com es la
farina amb pa o coca. Cada nen /a farà el seu pa o
coca artesà cuit en forn de llenya i se'l podrà endur a
casa.

Elaboració d’aliments
Segons una vella recepta de l’avia, transformarem
primeres matèries en productes que posteriorment ens
menjarem, galetes, coques, pastissos ....
Podrem aprofitat tot allò que ens dóna la terra, els
animals i les plantes si els cultivem i tractem bé.

Activitats
Plantes i Jardineria
La tribu Bajonawa són grans coneixedors de les tècniques de cultiu i
jardineria que apliquen als seus conreus i plantes.
En aquest taller estudiarem les diferents parts d’una planta, per on
s’alimenta, com respira, com es reprodueix, ....

Ruta per l’obaga
Els indis vivien en contacte directe amb la “Mare Natura”.
L’estimaven i la respectaven ja que ells els donava tot el que
necessitaven per a sobreviure.
Per conèixer el nostre entorn i tenir un contacte directe amb la
natura, es farà una sortida pel bosc on gaudirem de les seves
qualitats amb els nostres sentits. Coneixerem la vegetació de la
zona, les muntanyes, recollirem mostres de plantes i fruits, rastres
d’animals...

Activitats
Tècniques d’acampada i supervivència
Tal com havien de fer els indis, aprendrem a sobreviure al bosc:
coneixerem a partir del contacte directe amb la vegetació, els diferents
aprofitaments i utilitats que li podem treure,explicarem diverses
tècniques de com poden construir un refugi en cas d’emergència, i on els
alumnes s’hauran d’espavilar amb els elements que la mare natura ens
ofereix.

Cursa d’orientació
Desprès d’una breu explicació sobre les tècniques
d’orientació, i els elements que podem fer servir per a
orientar-nos, haurem de completar un recorregut amb
l’ajut d’una brúixola i seguint una sèrie de pistes.

Activitats
Elaboració de Perfums
Per aquests boscos s’hi fa romaní, farigola, sàlvia i d’altres plantes
aromàtiques que utilitzarem per destil·lar i fer un perfum. També farem
unes bossetes d’olor en forma de flor.
Aprendre a localitzar i identificar aquestes plantes és un secret que prové
dels nostres avantpassats.

Gimcana d’oficis
A través d’un joc amb diferents proves coneixerem algun dels oficis
relacionats amb la vida del camp o de pagès, i altres oficis d’avui en dia.
Algun exemple pot ser: Pagès, forner, traginer, paleta, jardiner,
llenyataire, caçador, hortolà, ...

Activitats
Fotografia
En aquest taller s’introduiran als nens en el món de la
fotografia. Els intentarem ensenyar els diferents
processos que hi ha. Des que es tira la fotografia, fins
que passem per al laboratori i fan una impressió en un
paper fotogràfic.

Taller de reciclatge
En aquest taller s’intentarà
conscienciar als nens sobre la
importància del reciclatge.
El perquè i el com podem reciclar.
I acabarem fent una manualitat
reciclant algun dels productes que
solem utilitzar.

Activitats
Tir amb arc
El tir amb arc posa a prova la capacitat de concentració i
la punteria i, a més, és una activitat que sol resultar molt
engrescadora i divertida.

Equitació
Oferim la possibilitat d’iniciar-se i practicar aquest esport que
alhora es tot un art.
Aquesta activitat permet mantenir un control i equilibri precís
sobre un cavall, també a manejar-lo i guiar-lo, com cuidar-lo i els
estris i equips que utilitzem.

Activitats
Circuit d’aventura
Recorregut d’aventura pel bosc on
podrem trobar diferents proves
que intentarem anar superant.
Tirolines, pont de mico, pont
tibetà, passarel·les, xarxes, ....

Rocòdrom
Disposem d’un
rocòdrom ideal per
aprendre a escalar
i rapelar.

Activitats

Gimcana i competicions
varies
Aquesta activitat consisteix en
una sèrie de proves que els
participants repartits en equips
han de realitzar en el menor
temps possible. Les proves
presenten diferents dificultats i
estan adaptades a totes les edats.
El més important però no es
guanyar, cal buscar-hi per damunt
de tot la diversió.

Activitats
BTT
Es una activitat que
posa a prova l’equilibri
i dona la oportunitat
de practicar un esport
en un itinerari per a la
natura.

Piragües
Es una activitat nàutica amb canoes que permet fer
una volta pel Pantà de Sant Ponç i aprendre a
reconèixer i utilitzar el material adequats per a
realitzar aquesta activitat. (Aquesta activitat es
realitza a partir del Juny)

Activitats
Descoberta de Solsona
Solsona, bressol de famosos bandolers de la quadrilla
d’en Perot és una bonica ciutat amb restes antigues
d’aquella època que podrem reconèixer a traves d’un
gran joc de pistes.
Excursió d’un dia on seguint camins senyalitzats
arribarem a Solsona. Allà farem una visita al Museu
Diocesà, i farem un joc de descoberta dintre la ciutat
emmurallada. Dinarem al parc i a la tarda tornarem
amb autocar cap a Can Bajona.

Continguts i Objectius
LLENGUA
CATALANA I
LITERATURA

PROCEDIMENTS

FETS, CONC. I SIST.

ACTITUDS VALORS I NORMES

CONTINGUTS
Comprensió oral d’explicacions i argumentacions
Exposició ordenada sobre temes diversos
Lectura expressiva
Elaboració de missatges orals a partir de missatges escrits de
tipologia diversa i viceversa
· Ús de la llengua escrita com a vehicle de comunicació
·
·
·
·

·
·

·
·
·
·

CONEIXEMENT
DEL MEDI
SOCIAL I
CULTURAL

·
·

PROCEDIMENTS

FETS
CONCEPTES I SISTEMES

·
·
·
·
·
·

·
ACTITUDS VALORS I NORMES
·
·
·
·

OBJECTIUS
· Comprendre relats i argumentacions de models i
estructures de complexitat diversa
· Tenir en compte l’ordre, la claredat i la coherència en
l’expressió oral
· Llegir en veu alta textos escrits utilitzant la dicció i
entonació adequades
· Resumir un missatge oral narratiu
Elements no lingüístics: missatges sonors, gestuals, i visuals
· Reconèixer i utilitzar els missatges sonors, visuals i
gestuals que acompanyen els missatges orals
Tipus d’activitat oral: conversa, taula rodona, conferència,
dramatització
· Produir missatges orals com ara conversa, narració,
descripció, conferència, taula rodona...
Constància en l’audició atenta i crítica
· Sentir la necessitat de saber escoltar per comprendre
Cura en l’expressió oral atenent a la dicció
· Valorar l’ús dels elements lingüístics apresos
Interès per participar i fer-se entendre en diverses situacions
· Utilitzar amb precisió i correcció el vocabulari propi de
comunicatives
l’edat i específic d’altres àrees
Respecte al torn de paraula i valoració de les intervencions i idees
· Respectar el torn de paraula i valorar les intervencions
dels altres
dels altres
Utilització d’unitats de mesura històrica
· Coordinar de manera correcta les diferents unitats de
mesura de temps
Identificació de les diferents etapes convencionals de la història de la
humanitat
· Identificar les grans etapes de la història de la humanitat
Discriminació de causes i conseqüències principals al voltant de fets · Reconèixer les causes i conseqüències dels fenòmens
històrics
històrics
Característiques del paisatge humà rural
· Conèixer les principals característiques dels paisatges
rurals
Transformació dels paisatges a través de la història
Aspectes de la vida quotidiana al llarg del temps
· Reconèixer les principals tipologies dels paisatges humans
Característiques generals de l’època d’or del bandolerisme
de Catalunya a través de la història
Fets i persones de la història
· Conèixer la forma de vida dels catalans en altres èpoques
històriques
· Reconèixer els trets característics del bandolerisme català
· Saber de la vida en els castells, monestirs i les ciutats
medievals.
Acceptació de normes referides a la cura, protecció, higiene i salut de · Tenir cura del propi cos i la seva conservació
la pròpia persona
· Conèixer i respectar les normes de convivència social, a la
taula, en els serveis...
Entendre els drets humans i els drets dels pobles com a drets propis
inalterables
· Conèixer els drets humans i tenir-los com a referència en
les activitats de la vida quotidiana
Valoració i respecte pels costums i formes de vida dels avantpassats
entenent-los com una preciosa herència de civilització
· Valorar i respectar les formes de conducta dels homes i
Defensa del medi ambient i el patrimoni
dones d’altres èpoques històriques entenent-les com a
patrimoni de civilització construït durant segles
Acceptació de les normes que presideixen el treball en equip
· Defensar el medi ambient i el patrimoni amb totes les
possibilitats a l’abast
· Col·laborar activament amb els companys/es quan es
treballa en equip

Continguts i Objectius
EDUCACIÓ
ARTISTICA:
MÚSICA

PROCEDIMENTS
FETS, CONC., I
SISTEMES
ACTITUDS VALORS I
NORMES

ED. FÍSICA

PROCEDIMENTS

· Memorització de cançons populars catalanes
· Acompanyament rítmic i/o melòdic de cançons
· Cançons i danses
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Valoració de la veu com a mitjà de comunicació
Esforç en el moviment corporal harmònic
Respecte pel patrimoni musical del nostre país
Adopció de postures equilibrades i econòmiques
Control de l ‘equilibri en posicions elevades i en disminuir la superfície de
recolzament
Utilització del costat no dominant amb efectivitat
Adequació del ritme respiratori en moviments de precisió
Ús de la contracció i el relaxament en l’activitat física
Control tònic en els moviments de precisió i jocs de lluita
Apreciació de distàncies, velocitats i acceleracions, del propi cos i dels
elements de l’espai
Estructuració de l’espai en jocs d’equip
Aplicació de les habilitats motrius bàsiques en medis diferents a l’habitual i
específiques en diversos esports
Utilització del màxim nombre d’articulacions i del màxim recorregut
d’aquestes
Superació de diversos obstacles
Experimentació de l’esport com a objecte de plaer i recreació

FETS CONC., I SISTEMES · Repercussions més importants de l’activitat física en el cos i la salut
· Jocs interactius i les seves regles bàsiques
· Pautes i normes bàsiques dels esports individuals i col·lectius
ACTITUDS, VALORS I
NORMES

·
·
·
·
·
·
·

Acceptació i estimació del propi cos
Organització i constància en l’activitat motriu
Esforç en la superació de dificultats
Cura del propi cos i de la seva higiene
Participació responsable en activitats motrius col·lectives
Cura per l’entorn en les activitats en la natura
Participació activa en el manteniment del material i les instal·lacions

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aprendre cançons de memòria
Acompanyar cançons amb un suport rítmic
Cantar cançons
Interpretar danses col·lectives i per parelles
Valorar el cant com a mitjà de comunicació
Gaudir de la interpretació i pràctica de la dansa
Respectar i valorar el patrimoni musical
Adoptar la postura equilibrada i econòmica
Controlar l’equilibri en posicions elevades i amb disminució de la
superfície de recolzament
Utilitzar el costat dominant amb efectivitat
Controlar la respiració en els moviment de precisió
Evitar les contraccions innecessàries en l’activitat física
Controlar la tensió muscular en els moviments de precisió
Apreciar la distància, adequar la velocitat i l’acceleració del cos i
dels elements de l’espai a la necessitat de l’exercici
Situar-se a la distància adequada del company i l’oponent en jocs
d’equip
Executar, en espais naturals diferents a l’habitual els elements
bàsics de diferents esports
Realitzar moviments que requereixin màxims recorreguts
articulars i la utilització del màxim nombre d’articulacions
Superar obstacles ràpidament, passant-hi per sobre, per sota,
enfilant-s’hi, lliscant-hi...
Identificar l’esport com a objecte de plaer i recreació
Adonar-se de la importància de l’esport per a la salut
Descobrir i resoldre situacions conflictives del joc
Planificar la cooperació i l’oposició en el joc elaborat
Comportar-se d’acord amb les normes en les activitats físiques
Acceptar i estimar el propi cos i les seves possibilitats
Organitzar l’activitat motriu establint les seves normes
Esforçar-se en la superació de dificultats
Ser responsable de la pròpia higiene
Participar activament en activitats motrius col·lectives
Tractar amb cura els elements de l’entorn en les activitats a la
natura
Col·laborar en el manteniment del material i les instal·lacions

