


Camp d’aprenentatge del delta 
de l’Ebre





Camps d’aprenentatge

“Els camps i els entorns d’aprenentatge
(CdA/EdA) són serveis educatius que
treballen conjuntament amb els centres
educatius per promoure l’aprenentatge de
l’alumnat mitjançant l’oferta d’activitats
didàctiques innovadores realitzades en un
medi natural o cultural singular de
Catalunya i contribuir a l’aprofundiment de
la formació competencial de l’alumne”.





Camps d’aprenentatge





Àmbits de treball del CdA del 
delta.  26 activitats

Àmbit Riu:  riu, desembocadura, assut, projecte 
Ebre...

Àmbit Delta: Garxal, basses, aus, ecosistemes, 
arrossar, salines...

Àmbit Mar: Port i platja, muscleres, la pesca, la 
badia...

Àmbit Muntanya: Cardó, Port, bosc de pi roig, 
Montsià, les oliveres...

Àmbit Històric-urbà: patrimoni, Torreta, muralles 
de Tortosa, el Parc, La Ràpita projecte il·lustrat, El 
vol de l’esparver...




El Vol de l’Esparver




El Vol de l’Esparver

 És una de les activitats del catàleg de sortides del CdA del 
delta, adreçada sobretot a les escoles i centres de les Terres de 
l’Ebre, i pensada per a Cicle mitjà i superior de Primària, i per a 
1r cicle d’ESO (transversalitat).

 Activitat que serveix per complementar el currículum dels 
centres en l’apartat de descoberta del medi social, d’una manera 
vivencial i competencial.

 En estreta col·laboració amb el Museu de les Terres de l’Ebre  




 Activitat de caràcter «urbà-històric»
 S’utilitza la figura de «l’esparver» com a fil argumental del 

viatge, per la comarca.
 Es realitza un viatge per la nostra història de manera vivencial i 

entretinguda (3 moments històrics)
 Treball en petits grups
 Requereix de desplaçament en bus, es visiten diferents 

localitats. Descoberta comarcal al voltant del Montsià.
 Nivell educatiu: CM i CS primària.
 Competències treballades: Interpretar la història i l’espai a 

partir dels elements del territori. Adoptar hàbits d’aprenentatge 
cooperatiu. Actuar amb autonomia de presa de desicions, ...

Introducció






Recorregut

 Amposta (Museu de les 
Terres de l’Ebre) - s. XIX

 Ulldecona (Castell 
d’Ulldecona) - s. XIII

 Moleta del Remei 
(Poblat Iber) – s. V aC.




1. Amposta (Museu T.E)

- Es presenta l’activitat com a tal (planificació i recorregut)
- Disfressa de «L’oncle Miquel» (pagès del delta, s.XIX)
- Viatge en el temps (introducció de «la línia del temps»)
- Presentació del Museu de les Terres de l’Ebre
- Importància del riu Ebre a les nostres terres
- Conreu de l’arròs (canal Amposta-Ràpita)





 Visita al museu 
Els alumnes realitzen 2 activitats diferents:
- Completar el qüestionari amb la informació de l’exposició «L’Ebre, camí d’aigua»
- Joc de l’objecte amagat : triar un objecte de l’exposició  “de la prehistòria a la edat 

mitjana”, i per parelles, descriure’l i descobrir el que ha triat el companya/a.






2. Castell d’Ulldecona 

 Visita guiada al Castell 
(joc del Castell-gimcana)

 Es situen al s.XIII
 Descobreixen el Castell 

d’Ulldecona (ocupants, 
funció, parts castell, 
història, etc) mitjançant 
«una gamificació»

 Disfressa (Ramon de 
Moncada), lectura de la 
carta pobla d’Ulldecona.

 Lectura del paisatge










3. Poblat Iber (Moleta del Remei)

 Visita al poblat Iber

 Es situen al s.V a.C

 Disfressa de «L’Aunia, una 
noia Ibera» : qui eren els 
Ibers? (llengua, cultura, 
habitatge, productes, estil de 
vida, tribu dels Ilercavons, 
etc)

 Gimcana poblat Iber, 
«gamificació» (quadernet)

 Lectura del paisatge i cloenda







 Trobada de coordinació
abans de la sortida, amb
propostes de treball previ,
posterior i avaluació (TC)

 Quadern de treball DIN A5,
amb propostes d’activitats
per a la sortida.

 Propostes de treball
posterior, al propi quadern i
altres suggeriments (TC)

 Propostes d’activitats i eines
d’avaluació: rúbriques i
kahoots (TC)

 Inserció al currículum de les
activitats treballades al
Camp d’aprenentatge.



Gràcies per 
la vostra 
atenció!



Programa Apadrinem  

patrimoni



Programa Apadrinem  patrimoniDescripció del projecte

Adoptar un element patrimonial
per part d’un centre educatiu, per
donar-li un valor i aprofundir en
el seu coneixement.

Programa Apadrinem  patrimoni



Programa Apadrinem  patrimoni

Programa Apadrinem  patrimoni

Què podem apadrinar?

Elements materials

Llocs de memòria

emplaçaments simbòlics encara 
que no quedin vestigis materials

Elements immaterials de la 
cultura popular

Espais naturals



Programa Apadrinem  patrimoni

Programa Apadrinem  patrimoni

El grup d’experts

Un grup d’alumnes,
generalment un curs o nivell,
realitza les tasques de recerca
de l’element apadrinat, així com
les relacionades amb la seva
protecció i difusió



Programa Apadrinem  patrimoni

Programa Apadrinem  patrimoni

Avaluació

El referent de l’avaluació no ha
de ser només l’assoliment dels
continguts del projecte sinó
també la capacitat d’utilitzar-los
en situacions reals, és a dir, el
grau d’assoliment de les
competències.



Programa Apadrinem  patrimoni

Programa Apadrinem  patrimoni

Què proposem als
docents?
Incloure el projecte en el PEC

Això comporta:

• Unitats de programació
ajustades als objectius
generals de l’etapa a l’entorn
de l’element apadrinat.

• Recerca interdisciplinària.

• Activitats curriculars,
extracurriculars, internivells i
de divulgació.

• Divulgació de l’experiència al
conjunt de la comunitat
educativa i a l’entorn.



Programa Apadrinem  patrimoni

Programa Apadrinem  patrimoni

Propostes per a l’alumnat

• Dins la programació curricular de la
matèria de ciències socials.

• Com un projecte

• Com el treball de síntesi o projecte de
recerca, etc.

• Altres espais: alternativa a la religió,
matèries optatives, etc.



Programa Apadrinem  patrimoni

Programa Apadrinem  patrimoni

Paper del CRP

Orientar, en l’elecció del patrimoni a apadrinar, si escau.

Facilitar el contacte amb responsables del patrimoni,

Promoure i donar suport a la formació.

Seguiment, la realització i avaluació del projecte.

Afavorir la difusió dels projectes



Coll del Moro

Apadrinem el nostre patrimoni 2016-
2017



Motivació per l’elecció:

•Projecte dels ibers.
•Element patrimonial destacat de la població.
•Coneixement de l’entorn proper.
•Estudi de civilitzacions passades situades al 

nostre territori a partir de les restes 
arqueològiques existents.



Objectius operatius:
•Situar els espais vinculats al jaciment en el context social i 

territorial de procedència.
•Promoure el coneixement del patrimoni cultural del municipi 

de Gandesa . I prendre consciència de pertinença al 
territori.

•Participar de forma cooperativa en la recuperació de la 
memòria històrica, la conservació i difusió de l’element 
arquitectònic.

•Documentar l’element patrimonial, fent propostes de millora i 
difonent tota la intervenció



Estratègies metodològiques:
•Utilització del jaciment arqueològic com a recurs didàctic.
•Ús del treball per projectes com a metodologia interdisciplinària i 

motivadora en la qual l’alumne és el protagonista del propi procés 
d’aprenentatge.

•Ús de la metodologia de treball per projectes per a l’assoliment de les 
competències bàsiques, amb un èmfasi especial en l’artística i 
cultural i la social i ciutadana.

•Projecció i difusió de l’element apadrinat a l’escola i la comunitat.



Activitats didàctiques



L’estudi del passat: Fonts Històriques

1.Visita a l’arxiu històric comarcal de la Terra Alta. 
(Fonts documentals)

2.Entrevista amb historiador local i amb 
l’arqueòleg responsable de l’excavació del 
jaciment.(Font oral)

3..Visita guiada al jaciment (Font patrimonial)



L’Estudi de la història: L’arqueologia
1. Xerrada prèvia, de l’arqueòleg responsable de l’excavació, sobre la 

feina de l’arqueòleg i l’arqueologia com a ciència o disciplina de la 
història que estudia les restes materials deixades pels humans.

2. Excursió al jaciment arqueològic del Coll del Moro tot analitzant 
les característiques geològiques del terreny on està situat i l’entorn 
proper.

3. Visita guiada amb l’arqueòleg responsable de les excavacions (Rafel 
Jornet).

4. Tallers d’elaboració de vi, a partir de les restes del trull i trullola 
existents al jaciment, i de les quals podrem extreure la conclusió que 
ja es feia vi en època iber. (Durant la 29a festa del Vi de Gandesa)





Estudi de l’Edat Antiga: Els Ibers













Taller de plàstica: 
Realització d’un Kalathos





Taller Numismàtica: 
treball equivalències



Excursió: Ciutadella Ibèrica de Calafell

Manenquin Challenge



Competència lingüística





Sinopsis
Explica la història de Salaiarkis, un jove iber que viu a Tikirskine
(Tivissa) i se'n va a viure a Gandesa (Coll del Moro) fa uns 2.200 anys.
La seua família són comerciants de vi i van a Gandesa per construir un
celler nou amb les noves tècniques que circulen per la mediterrània i
que han arribat a orelles del seu pare a través del comerç que puja i
baixa pel riu Ebre. Salaiarkis descobreix un nou poble, una nova gent i
unes noves llegendes de terra endins. A més aprèn a valorar petites
coses que són grans tresors si les saps valorar. El comerç del vi millora
amb el nou celler i Salaiarkis aconsegueix seguir amb el negoci del vi,
fins que arriben els romans...



Comprensió audiovisual

Els ibers
S'exposen els orígens de la cultura
ibèrica sota la influència dels grecs i
dels fenicis. Se'n descriu l'economia i
l'hàbitat, els déus i les creences,
l'escriptura i l'art, la guerra i
l'organització territorial en tribus.
Programa Història de Catalunya. 
Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana
Idioma Català
Producció Generalitat de Catalunya, 
1993
Any de producció 1993
Durada: 16min.



El món dels ibers a Catalunya

Maleta didàctica

La seu d'Ullastret del
Museu d’Arqueologia de
Catalunya posa a
disposició dels docents
la maleta didàctica El
món dels ibers a
Catalunya, un recurs per
treballar a l’escola amb
l’objectiu de conèixer qui
eren els ibers i quins
trets els caracteritzaven.



1.Elaboració d’un tríptic dels Jaciment iber del Coll
del Moro, amb informació referent a la seva visita.

2.Publicació del treball i del projecte a la revista de
l’escola.

3.Fer difusió del projecte al blog de l’escola.
4. Realització de visites guiades teatralitzades per

part de l’alumnat que realitza el projecte a la resta
de la comunitat educativa (Expressió oral).

Accions de projecció previstes:


