
 

   

L’EDAT MITJANA AL PIRINEU 

Els Oms 

 

 

OBJECTIUS DE L’ESTADA 

Objectius generals: 

• Participar en els tallers i activitats proposades, treballant valors com la 

solidaritat i la convivència amb els companys i companyes. 

• Adquirir noves habilitats i destreses que promoguin el desenvolupament integral 

dels nens i nenes. 

• Aprendre diversos conceptes i valors emprant el joc com a eina metodològica. 

• Potenciar el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

• Aprendre a conviure i a respectar les normes establertes per part de la casa de 

colònies, els monitors i els tècnics de les activitats. 

 

Objectius específics: 

• Aprofundir en el coneixement d’una zona dels Pirineus catalans: el Berguedà, a 

través d’una vista de la seva natura i la seva història. 

• Conèixer la gran i petita història de l’Edat Mitjana, saber tant dels grans fets 

com de la quotidianitat. 

• Conscienciar-nos de la importància de l’Edat Mitjana per a la cultura catalana, 

com un moment de formació de la nació de Catalunya 

• Potenciar el treball manual i creatiu, aprenent a ser minuciosos i polits 

• Donar les claus per a saber interpretar una obra d’art, tant arquitectònica com 

pictòrica 

• Reconèixer i distingir els elements del romànic dels del gòtic  

• Fer-nos conscients de la importància de preservar el patrimoni, tant natural 

com cultural. 

• Comprovar les relacions entre natura i home en les diferents visites. 
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METODOLOGIA 

• Observació directa del patrimoni. 

• Seguiment de les explicacions del monitor/a i dels tallers. 

• Realització del dossier didàctic (opcional) 

• Arribar a conclusions i idees pròpies a través de les preguntes proposades pel 

monitor/a. 

 

CONTINGUTS 

 

Visita al Santuari de Ripoll 

Heu estat mai dins un monestir? Passeu dins del Monestir de Ripoll 

i deixeu-vos envoltar per la seva calma. Us explicarem com vivien 

els monjos, quines eren les seves tasques i com n’eren 

d’importants aquests edificis en una època plena de guerres! 

 

 

Tremp a l’ou 

Oi que són precioses, les pintures medievals, amb els seus 

colors daurats i vermells i blaus? Les podem trobar als retaules 

de fusta de les esglésies i també dins aquests llibres tan grossos 

fets de pergamí. Voleu provar de fer-vos un quadre amb la 

tècnica que utilitzaven? Farem nosaltres mateixos els pigments 

per a pintar al tremp! 

 

 

Escuts i jocs medievals 

El més important per als nobles era el seu escut, que no tan sols feien 

servir per a defensar-se, sinó que també era l’emblema de la seva família. 

Fem-nos un escut també nosaltres amb el dibuix que més ens agradi i 

sortim a jugar amb les batalles més divertides!  

 

 

Excursió a la natura  

El coneixement del bosc i els seus recursos era bàsic durant 

l’Edat Mitjana, no tan sols per les seves fruites i bolets, sinó 

que a més hi trobaven les plantes per a fer-se les seves 

medicines. Farem una passejada pels voltants de la casa de 

colònies tot descobrint l’ecosistema del bosc del Berguedà i 

coneixent els aliments i remeis naturals que en podem 

extreure. 
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Castells i ciutats a l’Edat Mitjana 

Uf! L’Edat Mitjana va ser una època que va durar 

molt de temps! Mil anys! Durant tots aquests anys, 

els pobles i les ciutats on vivia la gent van canviar... 

primer eren molt petites, al voltant d’un castell, i 

després es van fer molt més grans i tenien fins i tot 

catedrals. Voleu veure-les? Veniu amb nosaltres que 

us ensenyarem la nostra maqueta de la ciutat 

medieval i, a més  a més, us ensenyarem a fer-vos un 

castell per a que descobriu totes les seves parts! 

 

 

Gimcana: la història de Catalunya 

Durant l’Edat Mitjana les carreteres eren estretes i hi havia moltes dreceres pel mig del 

bosc. Les persones es coneixien bé els camins i es sabien orientar d’allò més bé. Us 

proposem un joc d’orientació ple de diferents proves. Amb una brúixola i algunes 

indicacions, haurem d’aprendre a trobar el recorregut correcte per les muntanyes del 

Pirineu, on trobareu diferents personatges de la història de Catalunya que us explicaran 

la seva història i us desafiaran a superar la seva prova! 
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