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El projecte interdisciplinari “Les arrels del present” troba la seva millor presentació i difusió en el lloc web  
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/. Cada títol d’aquest guió enllaça amb la página 
corresponent d’aquest lloc. 
 
 

 

Introducció 

Les Arrels del Present és un projecte interdisciplinari sobre el Patrimoni de Tarragona. Pretén millorar 
l’esperit de ciutadania de l’alumnat (responsabilitat, civisme, respecte, compromís, participació, etc.) a 
través de l’apropiació emocional d’aquest patrimoni. 

El projecte sorgeix de la convicció que el patrimoni és un element clau per a la formació integral de la 
persona i el seu desenvolupament emocional, així com un element propiciador de la interacció i la 
cohesió social. La qualificació de la majoria de monuments de Tarragona com a Patrimoni de la 
Humanitat ofereix un magnífic camp d’actuació per desenvolupar a l’ensems les competències bàsiques 
i el sentiment de pertinença i ciutadania. 
Amb Les Arrels del Present acompanyem l’alumne en la construcció de la seva identitat individual i 
social a través de la relació amb el seu patrimoni cultural, que constitueix el seu entorn i al qual se 
sentirà vinculat.  

Treballem les emocions a l’entorn de cada element patrimonial per suscitar una apropiació afectiva que 
l’inclogui entre els referents de l’alumne. Els procediments per activar les emocions s’endeguen a partir 
dels sentits (quin tacte ofereix un edifici, quins sons es perceben en una determinada situació...) i de 
l’intel·lecte (quina història té un monument, quina finalitat tenia, qui hi va intervenir, etc.). L’element 
patrimonial esdevé llavors patrimoni propi i es generen actituds de respecte, defensa, difusió i integració. 

Aquest projecte aglutina i ofereix recursos educatius per accedir a la major part de monuments de 
Tarragona de manera unificada. Els materials donen informació empírica del monument en qüestió, 
però també informen sobre la seva relació amb la ciutat actual de manera que l’alumnat el pugui 
reconèixer en el paisatge urbà. Tal com diu el títol del projecte, construïm la comprensió del present a 
partir dels fonaments del passat.  

 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/introduccio/
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1 L’estudi del patrimoni: arguments pedagògics 

En aquesta part se cerquen arguments autoritzats que relacionin el coneixement del patrimoni amb la 
millora formativa en general, i ciutadana en particular, de l’alumnat. Emprant la metodologia 
constructivoinductiva, s’arriba a una conclusió general a través de l’observació de fenòmens particulars. 
S’ha recollit informació a partir de les línies d’investigació obertes actualment sobre aquest tema, 

Un cop acceptada l’oportunitat d’incorporar l’estudi del propi patrimoni en l’ensenyament primari es 
passa a bastir-ne un exemple concret per al cas de Tarragona. A l’hora de donar-li forma, cal tenir 
present que la major part de les persones relacionen els aprenentatges significatius de la seva vida amb 
situacions allunyades del que tradicionalment s’ha vingut associant amb l’activitat d’estudi formal. El 
model tradicional d’ensenyament, restringit a una aula i a un professor, ha palesat les seves mancances 
i s’ha anat obrint a escenaris d’aprenentatge diversos mitjançant l’aprenentatge informal. 

L’estructura dual del treball ha aconsellat cercar la manera de presentar-lo com un tot únic, fàcilment 
consultable i a l’abast dels docents. La resposta ha estat el format de pàgina web. 
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/ 

 
1.1 Consideracions generals 

En aquest apartat se segueix construint un marc teòric que aclareixi conceptes i fonamenti les hipòtesi 
que s’han adoptat sobre la conveniencia de l’educació patrimonial. 

1.1.1 Concepte de patrimoni 

A l’hora de plantejar-se una educació patrimonial cal dilucidar què s’entén per patrimoni. Per a Olaia 
Fontal1, investigadora en el camp de l’educació del patrimoni, només ho és allò que ha passat per un 
procés de patrimonialització, és a dir, que ha experimentat un procés d’adhesió per part de determinats 
individus o grups. 

1.1.2 El patrimoni: una herencia 

El patrimoni se’ns presenta com un fragment del passat que forma part del nostre present, ja que la 
nostra quotidianeïtat està construïda sobre milers de fets i decisions esdevingudes en el passat. El 
patrimoni és la forma del passat que reconeixem explícitament present, és la pervivència del passat que 
identifiquem com a tal i a la qual atorguem valor. En altres paraules, “el patrimoni és la part visible de la 
història.”2 

1.1.3 El patrimoni: una selecció conformadora d’identitat 

El tret distintiu de la nostra època és la importància que assumeix l’activitat del subjecte en la 
construcció de la seva identitat. A diferència dels períodes històrics precedents, les identitats ja no vénen 
imposades totalment de l’exterior, sinó que és precís construir-les de manera individual. Un dels recursos 
amb què compta l’acció educativa a l’hora d’acompanyar l’alumne en la construcció de la seva identitat, 
tant individual com social, és la relació entre aquest i el seu patrimoni cultural. 

 

 

                                                      
1 Olaia Fontal (2004), “Introducción”. A:  Roser Calaf; Olaia Fontal (coords.) (2004), Comunicación educativa del patrimonio: 
referentes, modelos y ejemplos, 17-19. 
2 Ibídem, 15. 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/concepte-de-patrimoni/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/patrimoni-una-herencia/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/patrimoni-una-seleccio-conformadora-didentitat/
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1.1.4 Identitat individual – indentitat col·lectiva 

El patrimoni és un llegat històric que pertany a tots els qui s’hi identifiquen. Per propiciar l’adquisició del 
concepte de patrimoni en un individu o un col·lectiu cal partir dels coneixements i emocions que ja 
posseeix sobre ell, és a dir, de la seva memòria individual, per arribar progressivament a les memòries 
compartides o memòries col·lectives ja que la memòria és el principi configurador de la identitat 
individual i col·lectiva.3  

1.1.5 Procés de patrimonialització: necessitat de l’educació 

En la percepció del patrimoni el contingut emocional és clau i preferent. la repercussió d’aquest 
plantejament en el procés de patrimonialització és fonamental perquè, si es treballen les emocions a 
l’entorn d’un element patrimonial, se’n produeix una apropiació emotiva que l’inclourà en els referents de 
l’observador i hi generarà reaccions. L’aprenentatge emocional adquireix gran rellevància en l’àmbit del 
patrimoni perquè la concepció d’aquest s’ha d’obtenir a partir de processos d’identificació. 

 
1.2 Didàctica del patrimoni 

Establert el benefici que per a l’alumnat provoca la relació amb el patrimoni, sorgeix la necessitat de 
bastir una didàctica del fet patrimonial. 

1.2.1 L’educació patrimonial 

La societat que educa en patrimoni pretén no morir del tot, delegant la seva conservació en la generació 
vinent. L’educació en patrimoni respon, doncs, a una de les finalitats primordials de l’educació: la 
perpetuació de la societat que la imparteix. 

Només es pot anomenar patrimoni al bé cultural que ha sofert un procés de patrimonialització, és a dir, 
d’apropiació per part d’un grup humà que el considera seu. En aquest procés, l’educació – formal i 
informal – hi juga un paper decisiu. 

1.2.2 L’educador patrimonial: la interpretació 

La interpretació és “una activitat educativa que pretén revelar significats i interrelacions a través de l’ús 
d’objectes originals, per un contacte directe amb el recurs o per mitjans il·lustratius, no limitant-se a 
donar una mera informació dels fets.”4 

1.2.3 Les TIC (Tecnologies de la informació i de la Comunicació) 

Les TIC intervenen de dues maneres en la didàctica del patrimoni: com a recurs tècnic, que permet 
transmetre el coneixement de manera més eficaç i innovadora, i com a recurs virtual, que permet 
abastar gran quantitat d’informació i recursos pedagògics de manera pràctica a través d’Internet. 

1.2.4 Patrimoni i ciències socials 

La didàctica de les ciències socials ha de donar recursos per organitzar l’aprenentatge en espais 
patrimonials des del punt de vista de l’aprenentatge formal. I, al mateix temps, ha d’ocupar-se dels 
espais informals d’aprenentatge per reeixir en la comunicació de continguts històrics. 

 

                                                      
3 Alicia R. W. de Camilloni  (2002), “Prólogo”. A: Mikel Asensio; Elena Pol (2002). Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje 
informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad, 13. 
4 Freeman Tilden. Citat per F. X. Hernández a “Didáctica e interpretación del patrimonio”. A: R. Calaf; O. Fontal (coords.) (2004), 
Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos, 36. 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/identitat-individual-identitat-col%c2%b7lectiva/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/aspectes-previs/proces-de-patrimonialitzacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/educacio-patrimonial/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/leducador-patrimonial-la-interpretacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/les-tic-tecnologies-de-la-informacio-i-de-la-comunicacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/patrimoni-i-ciencies-socials/
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1.2.5 Aprenentatge formal, no formal i informal 

Olaia Fontal, a la seva obra La educación patrimonial, considera impossible que aquesta es desenvolupi 
tan sols a l’aula ordinària, esdevenint essencial l’estudi in situ del patrimoni.5 Així doncs, per reeixir en 
aquest propòsit, cal recórrer a situacions educatives que no pertanyin al model tradicional 
d’ensenyament, restringit a una aula i a un professor. 

1.2.6 Adaptació als destinataris 

L’educació permet una selecció variable de la cultura, ja que situa els valors i, per tant, els criteris de 
selecció, en les necessitats dels subjectes que aprenen i de les seves circumstàncies. Antonia 
Hernández i altres investigadors coincideixen en afirmar que les didàctiques del patrimoni han de 
seleccionar, estructurar i presentar adequadament els continguts patrimonials segons els diferents tipus 
d’alumnes, han d’optar per metodologies que busquin la seva implicació, s’han de basar en un relat 
interdisciplinari i suggeridor que generi dubtes i preguntes i han de disposar de diferents formats 
(itineraris, visites, exposicions...). També han d’emprar diversos llenguatges i les tecnologies de la 
informació i la comunicació, però en el benentès que aquestes no poden substituir la intermediació 
humana.6 

 

1.3 La generació d’actituds 

El patrimoni també és important des del punt de vista de la formació en valors. Segons Hernández, “més 
enllà de la transmissió de coneixements i continguts el patrimoni pot, efectivament, generar actituds i 
valors importants en una dinàmica de civilització.”7 O, com diuen Prats i Santacana: “La promoció del 
respecte i preservació del patrimoni són determinants en la vertebració humanista d’una societat civil”. 

1.3.1 La sensibilització 

En el projecte es treballen les emocions a l’entorn de cada element patrimonial per suscitar una 
apropiació afectiva que l’inclogui entre els referents de l’alumne. Els procediments per activar les 
emocions s’endeguen a partir dels sentits (quin tacte ofereix un edifici, quins sons es perceben en una 
determinada situació...) i de l’intel·lecte (quina història té un monument, quina finalitat tenia, qui hi va 
intervenir, etc.). L’element patrimonial esdevé llavors patrimoni propi i es generen actituds de respecte, 
defensa, difusió i integració. 

1.3.2 Ciutadania i patrimoni 

El patrimoni té, doncs, un potencial instructiu i educatiu alt ja que subministra coneixements 
objectivables. La contemplació, valoració i estudi del patrimoni contribueix a augmentar els sabers dels 
ciutadans i els coneixements sobre la seva societat, ajudant a la formació d’una ciutadania de qualitat. 

1.3.3 El patrimoni ciutadà com a símbol 

La contemplació i gaudi del patrimoni sovint propicia una atmosfera estètica, emocional i vivencial més 
enllà de la racionalitat científica. El valor del patrimoni resideix en la capacitat d’emocionar, d’evocar, de 
recordar o d’agradar, capacitat que va freqüentment associada a elements materials, a sentiments, a 

                                                      
5 Olaia Fontal (2003). La educación patrimonial. Teoría y práctica en el aula, el museo e internet, 183. 
6 A. Hernández i altres (2000). “Ciudad, educación y valores patrimoniales. Un compromiso de municipios de la RECE”. Íber. 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 44. 
7 F. X. Hernández (2004) a “Didáctica e interpretación del patrimonio”. A: R. Calaf; O. Fontal (coords.) (2004), Comunicación 
educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos, 45. 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/aprenentatge-formal-no-formal-i-informal/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/didactica-del-patrimoni/adaptacio-als-destinataris/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/generacio-dactituds/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/generacio-dactituds/la-sensibilitzacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/generacio-dactituds/ciutadania-i-patrimoni/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/generacio-dactituds/el-patrimoni-ciutada-com-a-simbol/
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l’antiguitat, etc. La diversitat de valors va més enllà del propi monument o objecte i inclou el seu entorn i 
el seu context. 

Aquesta capacitat d’evocació o de representació permet connectar el passat i el present, un objecte 
amb una cultura. L’element patrimonial esdevé un vehicle transmissor d’idees amb capacitat 
comunicativa. Per això, el valor simbòlic també s’ha de treballar des de l’educació. 

 
1.4 Conclusió 

La finalitat última de l’educació patrimonial no és tant donar a conèixer el propi patrimoni, com construir 
identitats, generar el sentiment de propietat col·lectiva i de pertinença millorant la ciutadania del 
subjecte, formar individus sensibles davant la pròpia història i desenvolupar una funció de socialització a 
partir d’un llegat cultural. Per això, com diu Joaquim Prats, el patrimoni esdevé “un element clau per a la 
formació integral de la persona i el seu desenvolupament emocional, i també un element propiciador de 
la interacció i la cohesió social”.8 

Però tampoc cal perdre de vista que “un discurs correcte i convenient en la utilització educativa dels 
béns patrimonials serà aquell que estigui en concordança amb els principis de racionalitat i visió crítica 
dels fets socials, i haurà d’afavorir un coneixement el més coincident possible amb els resultats que 
sobre la història i la societat produeixen les ciències humanes.”  9 És a dir, per aprehendre el patrimoni 
cultural també és necessària la visió històrica per conèixer-ne els orígens i el sentit. 

Aquest projecte aglutina i ofereix recursos educatius per accedir a la major part de monuments de 
Tarragona de manera unificada. Els materials donen informació empírica del monument en qüestió, 
però també informen sobre la seva relació amb la ciutat actual de manera que l’alumnat el pugui 
reconèixer en el paisatge urbà. Tal com diu el títol del projecte, construïm la comprensió del present a 
partir dels fonaments del passat. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

                                                      
8 Joaquim Prats, “El patrimoni, al servei de l’educació de la ciutadania”, Barcelona Educació, núm. 10, pàg. 27. 
9 Ibídem, pàg. 27. 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/conclusio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/bibliografia/
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2 Projecte interdisciplinari sobre el Patrimoni de Tarragona 

 
2.1 Justificació 

El currículum de primària català estableix: “A cada nivell escolar s’ha de realitzar, com a mínim, un treball 
o projecte interdisciplinari sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació i la 
integració de coneixements de diverses àrees.”10“ Com el currículum també contempla com a 
competència a assolir en l’àmbit de coneixement del medi: “Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels 
canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim”, a banda de la 
competència general “Competència social i ciutadana”, on se cerca que l’alumne/a esdevingui un 
ciutadà/ana inserit plenament en la societat on viu, l’actual projecte d’estudi del patrimoni és ideal per 
conjuminar les dues finalitats.  

 
2.2 Tarragona: context d’experimentació i Patrimoni de la Humanitat 

El conjunt monumental romà de Tarragona fou nomenat Patrimoni de la Humanitat el 30 de novembre 
de l’any 2000. Està integrat per l’Amfiteatre, l’Arc de Barà (Roda de Barà), la Vil·la de Centcelles 
(Constantí), el Circ, el Fòrum de la Colònia, el Fòrum Provincial, la Vil·la dels Munts (Altafulla), les 
Muralles, la Necròpolis, el Pont del Diable, el Teatre, la Torre dels Escipions i la Pedrera del Mèdol. 

El projecte interdisciplinari per a l’etapa primària estudia un monument dels esmentats per nivell, de 
primer curs a sisè. Posteriorment, el projecte s’ha ampliat a Educació Infantil. 

 
2.3 Estructura d’un disseny centrat en la sensibilització 

A l’hora de portar la teoria a la pràctica maldarem per bastir un disseny d’unitat de programació centrat 
en la sensibilització envers la importància del patrimoni a partir del coneixement i valoració del patrimoni 
personal i el contacte in situ amb el patrimoni local. 

2.3.1 Sensibilització a l’aula 

Per assolir el primer objectiu, la valoració del patrimoni personal, es realitzarà una sessió a l’aula on, 
després d’una explicació prèvia sobre el significat del terme patrimoni, cada alumne haurà portat un o 
més elements del que ell/ella considera el seu patrimoni, sigui personal, sigui familiar. Cada alumne 
exposarà els seus i escoltarà l’exposició dels seus companys. Així es comprendrà la importància del 
patrimoni aliè tant com el propi. 

2.3.2 Projecció d’imatges de l’element patrimonial acompanyades de textos explicatius 

La projecció d’imatges permet agilitzar l’explicació i reclamar l’atenció de més sentits que l’oïda. Suavitza 
una successió de conceptes abstractes, fent-la més aprehensible. 

2.3.3 La percepció per grups 

En la visita in situ s’acomplirà, a més d’un dossier de treball convencional, una fitxa sensorial. Es tracta 
de recollir les impressions físiques que els alumnes experimenten durant la visita per abastar el 
monument de totes les maneres possibles, afavorint el procés d’apropiació. 

 
 

                                                      
10 Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Capítol I. Article 7. 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/justificacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/tarragona-patrimoni-de-la-humanitat/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/proces-de-sensibilitzacio/
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2.4 Programació 

Les unitats de programació es distribueixen entre l’etapa infantil i l’etapa primària. En primer lloc, 
s’esmenten les competències bàsiques a assolir al final de l’etapa obligatòria treballades en el projecte. 
A continuació, es desglossen els fonaments curriculars de les unitats a les dues etapes, basant-se en el 
Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle 
de l’educació infantil i en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació primària. Finalment, es desenvolupen les unitats per nivells, corresponent a cada nivell l’estudi 
particular d’un monument. 

2.4.1 Temporització general 

Les visites dels nivells d’Ed. Infantil i la visita a la Catedral a 3r, es desenvoluparan durant els mesos de 
març i abril de cada curs. 

Les visites als monuments romans Patrimoni de la Humanitat corresponents a 1r, 2n, 4t, 5è i 6è es 
desenvoluparan durant l’anomenada “Setmana de la cultura romana”, que se celebrarà a l’escola al 
mateix temps que se celebri a la ciutat el festival romà “Tàrraco Viva”. Les dates varien d’un any a un 
altre, però coincideixen en ser al voltant de la segona quinzena de maig. 

2.4.2 Competències bàsiques a adquirir en finalitzar l’educació obligatòria treballades 
en el projecte 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual, 
Competència matemàtica. 
Competència artística i cultural. 
Competència digital. 
Competència social i ciutadana. 
 

2.4.3 Educació Infantil 

2.4.3.1 Capacitats a adquirir a final de l’etapa treballades en el projecte  
Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autónoma. 
Aprendre a pensar i comunicar. 
Aprendre a descubrir i tenir iniciativa. 
Aprendre a conviure i habitar el món. 

2.4.3.2 Objectius treballats en el projecte 
2.4.3.3 Continguts treballats en el projecte 

Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres. 
Àrea de descoberta de l’entorn. 
Àrea de comunicació i llenguatges. 

2.4.3.4 Criteris d’avaluació 
 

2.4.4 Educació Primària 

2.4.4.1 Competències bàsiques pròpies dels diferents àmbits treballades 
2.4.4.1.1 Àmbit lingüístic 
2.4.4.1.2 Àmbit matemàtic 
2.4.4.1.3 Àmbit de coneixement del medi 
2.4.4.1.4 Àmbit artístic 
2.4.4.1.5 Àmbit de l’educació en valors socials i cívics 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/temporitzacio-general/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/competencies-basiques-a-adquirir-en-finalitzar-leducacio-obligatoria-treballades-en-el-projecte/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/competencies-basiques-a-adquirir-en-finalitzar-leducacio-obligatoria-treballades-en-el-projecte/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-infantil/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-infantil/capacitats-a-adquirir-a-final-de-letapa-treballades-en-el-projecte/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-infantil/objectius-treballats-en-el-projecte/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-infantil/continguts-treballats-en-el-projecte/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-infantil/criteris-davaluacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/ambit-linguistic/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/ambit-matematic/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/ambit-de-coneixement-del-medi/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/ambit-artistic/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/ambit-de-leducacio-en-valors-socials-i-civics/
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2.4.4.1.6 Àmbit digital 
2.4.4.2 Continguts treballats en el projecte i criteris d’avaluació 

2.4.4.2.1 Cicle Inicial 
Àrea de llengua catalana i literatura 
Àrea de coneixement del medi social i cultural 
Àrea d’educació artística i visual i plàstica 
Àrea d’educació en valors socials i cívics 

2.4.4.2.2 Cicle Mitjà 
Àrea de llengua catalana i literatura 
Àrea de coneixement del medi social i cultural 
Àrea d’educació artística i visual i plàstica 
Àrea d’educació en valors socials i cívics 

2.4.4.2.3 Cicle Superior 

Àrea de llengua catalana i literatura 
Àrea de coneixement del medi social i cultural 
Àrea d’educació artística i visual i plàstica 
Àrea d’educació en valors socials i cívics 

 

2.4.5 Aspectes particulars de cada nivell 

En aquest apartat es desenvolupen les unitats didàctiques dedicades a cada monument. 

2.4.5.1 P3: ESCULTURA DE L’AVI VIRGILI 
2.4.5.1.1 Temporització 
2.4.5.1.2 Activitats d’aprenentatge 
2.4.5.1.3 Activitats d’avaluació 

2.4.5.2 P4: MONUMENT ALS CASTELLERS DE TARRAGONA 
2.4.5.2.1 Temporització 
2.4.5.2.2 Activitats d’aprenentatge 
2.4.5.2.3 Activitats d’avaluació 

2.4.5.3 P5: EL BALCÓ DEL MEDITERRANI 
2.4.5.3.1 Temporització 
2.4.5.3.2 Activitats d’aprenentatge 
2.4.5.3.3 Activitats d’avaluació 

2.4.5.4 1r nivell: L’AMFITEATRE 
2.4.5.4.1 Temporització  
2.4.5.4.2 Activitats d’aprenentatge 
2.4.5.4.3 Activitats d’avaluació 
2.4.5.4.4 Recursos pedagogics 

2.4.5.5 2n nivell: EL CIRC 
 2.4.5.5.1 Temporització 
 2.4.5.5.2 Activitats d’aprenentatge 
 2.4.5.5.3 Activitats d’avaluació 
 2.4.5.5.4 Recursos pedagogics 

 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/competencies-basiques-propies-dels-diferents-ambits-treballades/ambit-digital/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/continguts-treballats-en-el-projecte-i-criteris-davaluacio/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/continguts-treballats-en-el-projecte-i-criteris-davaluacio/cicle-inicial/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/continguts-treballats-en-el-projecte-i-criteris-davaluacio/cicle-mitja/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/educacio-primaria/continguts-treballats-en-el-projecte-i-criteris-davaluacio/cicle-superior/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/p3-escultura-de-lavi-virgili/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/p4-monument-als-castellers/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/p5-el-balco-del-mediterrani/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/1r-nivell-lamfiteatre/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/2n-nivell-el-circ/
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2.4.5.6 3r nivell: LA CATEDRAL DE STA. MARIA I STA. TECLA 
 2.4.5.6.1 Temporització 
 2.4.5.6.2 Activitats d’aprenentatge 
 2.4.5.6.3 Activitats d’avaluació 
 2.4.5.6.4 Recursos pedagògics 

2.4.5.7 4t nivel: LES MURALLES 
 2.4.5.7.1 Temporització 
 2.4.5.7.2 Activitats d’aprenentatge 
 2.4.5.7.3 Activitats d’avaluació 
 2.4.5.7.4 Recursos pedagògics 

2.4.5.8 5è nivel: EL FÒRUM DE LA COLÒNIA 
 2.4.5.8.1 Temporització 
 2.4.5.8.2 Activitats d’aprenentatge 
 2.4.5.8.3 Activitats d’avaluació 
 2.4.5.8.4 Recursos pedagògics 

2.4.5.9 6è nivel: EL FÒRUM PROVINCIAL I RECINTE DE REPRESENTACIÓ 
 2.4.5.9.1 Temporització 
 2.4.5.9.2 Activitats d’aprenentatge 
 2.4.5.9.3 Activitats d’avaluació 
 2.4.5.9.4 Recursos pedagògics 
 
 

ENLLAÇOS 
Llocs web d’interès relacionats amb el Patrimoni de Tarragona. 
 
NOTÍCIES 
Relació de notícies generades en el desenvolupament del projecte pels diversos nivells de l’escola  o per 
la participació en diferents convocatòries de premis.. 
 
Annex I: Díptic 
Díptic del projecte utilitzat per fer-ne difusió en les Jornades de Portes Obertes de l’escola I en altres 
esdeveniments. 
 
Annex II: Exposició al Tinglado I del Moll de Costa. 
Exposició de treballs elaborats en el marc del projecte realitzada l’any 2016 al Tinglado I del Moll de 
Costa de Tarragona. 
 
Annex III: Rodatge del capítol de la sèrie “Civiteca” dedicat a les ciutats espanyoles Patrimoni de la 
Humanitat. 
Resum dels dos dies de rodatge a l’escola del capítol dedicat a Tarragona de la sèrie “Civiteca”, relativa a 
les ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat. 
 
Annex IV: Premis obtinguts 
Premis i distincions obtinguts pel projecte “Les arrels del present” des de la seva implementació, el curs 
2012-13. 

http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/3r-nivell-la-catedral/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/4t-nivell-les-muralles/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/5e-nivell-el-forum-de-la-colonia/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/projecte-interdisciplinari/programacio/aspectes-particulars-de-cada-nivell/6e-nivell-el-forum-provincial/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/enllacos/
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/
https://drive.google.com/file/d/1blnflCTJcR4rvDJHZJBAnj9KVGJIHNUB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12idtpTz7Z8DffsoqyAsrLXL4fhVO5QIx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WEUnp4pBSp3dxSDIpBNXKgXOEFOJQTCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WEUnp4pBSp3dxSDIpBNXKgXOEFOJQTCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHqz1tNprAyVOmnaQKFCqHgKD60uidCk/view?usp=sharing
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Annex V: Revista Auriga nº 83 
Publicació de l’”abstract” del projecte “Les arrels del present” en el número 83 de la Revista digital Auriga, 
en obtener el Premi Carles Miralles atorgat a la millor iniciativa docent de divulgació del món clàssic. 
 
Annex VI: Revista Auriga nº 90 
Publicació de la presentació del projecte “Les arrels del present” en el XIII Fòrum Auriga celebrat a Reus 
amb la intervenció dels premiats en l’edició dels premis 2016. 
 
Annex VII: Revista FETaTarragona nº 26 
Article dedicat a l’Escola Pau Delclòs amb l’exposició i fotografíes del projecte “Les arrels del present”, 
entre altres projectes i iniciatives. 

https://drive.google.com/file/d/1byOV9ZaXh_9H5-JRantlBjougjwsgQ55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKxIAWHbggz9-d3STrkvLJwGLkElzqEB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gU98b9teiZ-AMi_qiM4G7Wl-QMxBFnNr/view?usp=sharing

