Soluciones informáticas

PAUTES
CO VI D- 19
Per al disseny de les
activitats i el seu
desenvolupament, es
prenen en consideració els
criteris definits pel Comitè
Tècnic del Pla PROCICAT
per emergències
associades a malalties
transmissibles emergents
amb potencial alt risc.

En les activitats que
s’ofereixen s’ha prioritzat
l’estada a l’aire lliure i s’han
adaptat d’entre les que
s’aconsellen en els criteris
esmentats:
• Jocs tradicionals a l’aire
lliure.
• Activitats de natura.
• Dansa, música, teatre,
ioga i altres arts
escèniques

Activitats educatives

El Castell de Gelida
El castell de Gelida i l'església de St. Pere formen un conjunt fortificat que data del segle
X, situat en un esperó rocós que domina la població de Gelida. En origen fou un castell
de frontera i al segle XIV es va transformar en palau residencial. El seu abandonament
definitiu va arribar al segle XVIII i les seves runes mica en mica van anar inspirant un
interès romàntic que convidava a la gent a fer-s'hi retrats i a passejar-hi.
En l'actualitat el castell és un espai monumental i arqueològic propietat de l'Ajuntament
de Gelida i gestionat per l'Associació d'Amics del castell de Gelida des de l'any 1965. Al
recinte hi trobareu el Centre d'Interpretació del castell, un equipament d'atenció als
visitants i des del que us oferim un seguit d'activitats educatives i lúdiques per als infants.
L’entorn del castell ofereix a més altres recursos i espais adequats per a l’estada a Gelida
després de la visita al castell, com el parc que hi ha al peu del castell o les fonts properes
de Cantillepa i Sant Miquel.

El Centre d’Interpretació del Castell de Gelida

El Centre d’Interpretació és un projecte
impulsat per l’Associació d’Amics del
Castell de Gelida, que compta amb el
suport de l’Ajuntament de Gelida
Dotat de dues plantes per a l’atenció als
visitants, disposa d’un espai d’informació,
serveis i botiga i d’una exposició permanent sobre la història i la significació del
castell i té com a objectius conservar,
investigar, interpretar i difondre el patrimoni històric i natural del municipi de
Gelida.
Us presentem les activitats educatives que hem preparat pel aquest curs, especialment
orientades a centres docents.
Esperem que siguin del vostre interès. No dubteu a demanar-nos qualsevol informació
que us calgui.
Centre d’Interpretació del Castell de Gelida

Horari: de dimarts a divendres, de 9 a 15 hores
Camí del Castell s/núm. 08790 - Gelida
correu/e: ci@castellgelida.org
Telèfon: 93 779 01 46
www.castellgelida.org

Pautes Covid-19
Per al disseny de les activitats i el seu desenvolupament, es prenen en consideració els
criteris definits pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.
En les activitats que s’ofereixen s’ha prioritzat l’estada a l’aire lliure i s’han adaptat
d’entre les que s’aconsellen en els criteris esmentats:
• Jocs tradicionals a l’aire lliure.
• Activitats de natura.
• Dansa, música, teatre, ioga i altres arts escèniques

Es facilitarà desinfecció de mans amb dispensadors de solució hidroalcohòlica.
Es procedirà a la desinfecció prèvia dels materials a utilitzar en les activitats i diària
dels espais tancats i elements de contacte com tiradors de porta, etc.

Índex d’activitats
Educació Infantil
•
•

Les aventures d’en Gelidet
El conte de la fetillera del Castell

Educació Primària
•
•
•
•
•
•

Visitem el castell jugant
El setge del Castell
Jocs medievals
La construcció del castell: fent parets, construint arcs
El rebost del castell: taller de postres medievals
L’herbolari del castell: taller d’herbes remeieres

Educació Secundària
•
•
•
•

L’herbolari del Castell: taller d’herbes remeieres
El rebost del castell: taller de postres medievals
La construcció del castell: fent parets, construint arcs
Visita guiada al castell

Educació Infantil

Les aventures d’en Gelidet
Amb aquesta activitat els nens i nenes descobriran
com era la vida en un castell medieval. Mitjançant un
conte s’explica la història d’en Gelidet, un follet que
viu al castell des de fa mil anys, i que presentarà als
nens i nenes tota la gent que vivia al castell a l’època
medieval i explicarà la raó per la qual el castell fou
destruït.
A continuació del conte podeu triar entre dues
opcions:
• joc de descoberta: el follet Gelidet, que és
una mica despistat, demana ajuda als nens i
nenes per trobar les peces de la seva
armadura que ha deixat escampades pel
castell,
• elaboració d’una carota: on els nens i nenes
poden triar una carota dels principals
personatges del conte i decorar-la.

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg del
temps.

1 hora I 30 minuts
•

Introduir el concepte del passat.
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Conèixer les persones que havien viscut al castell a
l'època medieval
Conèixer elements del castell i el seu entorn (muralles,
torres, església, camps i bosc)
Adonar-se de l'estat actual del castell (en runes)

Durada de l’activitat
Tarifa
4 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
infants de 3 a 5 anys

Educació
Educació Infantil
Infantil

En conte de la fetillera del castell
Amb aquesta activitat els nens i nenes descobriran
com era la vida en un castell medieval. Mitjançant
un conte s’explica la història de la fetillera del
castell, una dona que viu enmig del bosc i que
tothom es pensa que és una bruixa dolenta. Els
nens i nenes descobriran que en realitat és una
bona dona que ajuda als seus veïns i veïnes amb
els seus encanteris.
El conte explica la història d’un incendi que
amenaça el castell, les collites i les cases dels seus
habitants, per posar remei al problema el cavaller
Arnau i la pagesa Magalí demanen ajuda a una
fetillera.
En finalitzar el conte els nens i nenes hauran de
buscar pel recinte del castell un cofre on hi trobaran
un petit obsequi que els ha deixat la fetillera..

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg del
temps.
Introduir el concepte del passat.
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Conèixer les persones que havien viscut al castell a
l'època medieval
Conèixer elements del castell i el seu entorn (muralles,
torres, església, camps i bosc)
Adonar-se de l'estat actual del castell (en runes)

Durada de l’activitat
1 hora I 30 minuts

•

Tarifa
4 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
infants de 3 a 5 anys

Educació Primària

Visitem el castell jugant
Amb aquesta activitat els nens i nenes coneixeran
el castell de Gelida i la seva història d'una manera
divertida.
A partir de diferents jocs, en els que els nens i
nenes s'hauran de disfressar, fer una lluita
d'espases i buscar alguns objectes amagats pel
castell, els nens i nenes podran conèixer les
persones que van viure al castell: els pagesos i
artesans, els religiosos i els nobles.
Els jocs es combinaran amb un recorregut pel
castell per conèixer aquells elements que eren
fonamentals per la seva defensa i la vida de la
població: les muralles, les torres, les cisternes
d'aigua i el cementiri i l'església

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg
del temps.
Introduir el concepte de passat
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Aproximar-nos a la cultura medieval i la seva
organització social.
Identificar les persones que vivien en un castell medieval
Conèixer els hàbits de les persones que vivien en un
castell medieval
Conèixer elements del castell i el seu entorn (muralles,
torres, església, camps i bosc)
Adonar-se de l'estat actual del castell (en runes)

Durada de l’activitat
2 hora

•

Tarifa
3,5 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 6 a 12 anys

Educació Primària

El setge del castell
Aquesta activitat permetrà als nens i nenes
comprendre l'edifici d'un castell medieval des del
punt de vista de la seva defensa. Quines
estratègies cal utilitzar? Quines seran les armes
més adients? Qui són els qui defenen el castell?
Mitjançant un recorregut pel castell i un joc on es
recrea un atac al castell de Gelida, els nens i nenes
podran respondre aquestes preguntes tot jugant a
ser arquers, cavallers i d'altres personatges
medievals

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg del
temps.
Introduir el concepte de passat.
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Aproximar-nos a la cultura medieval i la seva organització
social.
Conèixer les diferents armes i eines utilitzades a la
guerra en època medieval.
Conèixer les tècniques de setge i atac d'un castell
medieval.

Durada de l’activitat
2 hora

•

Tarifa
4 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 6 a 12 anys

Educació Primària

Jocs medievals
Amb aquesta activitat els nens i nenes coneixeran
el castell de Gelida i la seva història d'una manera
divertida.
Descobriran i coneixeran quines activitats de lleure
es realitzaven a l'Edat mitjana i l'origen antic
d'alguns dels jocs tradicionals i populars actuals:
bitlles, tir amb arc, joc de les anelles, alquerc de nou
o joc del moli i el joc de la oca.
Els jocs es combinaran amb un recorregut pel
castell per conèixer aquells elements que eren
fonamentals per la seva defensa i la vida de la
població: les muralles, les torres, les cisternes
d'aigua i el cementiri i l'església.

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Descobrir les activitats de lleure que es realitzaven a
l’Edat Mitjana a banda de les més conegudes com els
tornejos, justes i caces.
Conèixer l’origen remot d’alguns dels jocs tradicionals i
populars actuals.
Participar activament en el joc col·lectiu.
Adoptar una actitud de respecte amb els companys.
Aprendre l’ús dels materials i els espais d’acord amb les
normes elaborades.
Adoptar conductes de joc net i d’acceptació dels
resultats.
Comprendre conceptes de participació i diversió.
Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a
factor beneficiós per a la salut i com a mitjà de relació i
cohesió amb els altres .

Durada de l’activitat
2 hores I 30 minuts

•

Tarifa
4 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 6 a 12 anys

Educació Primària

La construcció del castell:
fent parets, construint arcs
Mitjançant un recorregut pel castell, un joc i la
realització d’un taller els nens i nenes podran
endinsar-se de forma divertida en la descoberta de
les tècniques constructives de l’època medieval i la
complexitat de la construcció d’un edifici com el
castell.
Podeu triar entre el taller "Fent parets", on es recrea
la tècnica del mur encofrat, o el taller "Construint
arcs", on es recrea un arc de mig punt.

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg
del temps.
Introduir el concepte del passat.
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Identificar les persones que participaven en la
construcció d'una obra com la del castell.
Conèixer els materials constructius emprats en l'obra
del castell.
Conèixer algunes eines que s'utilitzaven per a construir
en època medieval.
Conèixer les tècniques constructives utilitzades en època
medieval.
Conèixer la tècnica constructiva de l'arc de mig punt.
Conèixer la tècnica constructiva del mur encofrat.

Durada de l’activitat
3 hores

•

Tarifa
6 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 6 a 12 anys

Educació Primària

El rebost del castell:
Taller de postres medievals
Aquesta proposta permet endinsar-se de forma
divertida en la descoberta dels hàbits alimentaris de
l'època medieval. L'activitat es composa d' un
recorregut pel recinte del castell, d'uns jocs
relacionats amb la temàtica i d'un taller de cuina on
els nens i nenes prepararan unes postres
medievals.

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg
del temps.
Introduir el concepte del passat.
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Aproximar-nos a la cultura medieval i la seva
organització social.
Conèixer els aliments que es consumien a l'època
medieval a Catalunya.
Distingir els aliments que van arribar a Europa amb el
descobriment d'Amèrica.
Aprendre quins eren els hàbits a l'hora de menjar dels
nobles a l'època medieval.

Durada de l’activitat
3 hora

•

Tarifa
6 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 6 a 12 anys

Educació Primària

L’herbolari del castell:
Taller d’herbes remeieres
Mitjançant un recorregut pel castell, un joc i la
realització d’un taller, s’introdueix als nens i nenes
en el coneixement de les plantes i en els diferents
usos que tenien a l’època medieval: per cuinar, per
la salut, per aromatitzar,…
El taller consisteix en l'elaboració d'un remei casolà
i d'un saquet d’herbes aromàtiques utilitzant les
plantes autòctones que creixen al castell i al seu
voltant

Objectius

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Identificar l'impacte de l'ésser humà en el medi al llarg
del temps.
Introduir el concepte del passat.
Adoptar una actitud de valoració i conservació envers el
patrimoni cultural.
Aproximar-nos a la cultura medieval i la seva
organització social.
Conèixer els tres ussos principals que tenien les herbes
remeieres a l’epoca medieval (culinari, aromàtic i
medicinal)
Distingir les principals plantes aromàtiques (farigola,
romaní, sàlvia, menta, espígol...).

Durada de l’activitat
3 hores

•

Tarifa
6 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 6 a 12 anys

Educació Secundària

L’herbolari del castell:
Taller d’herbes remeieres
Mitjançant un recorregut pel castell, un joc i la
realització d’un taller, s’introdueix als nois i noies en
el coneixement de les plantes i en els diferents usos
que tenien a l’època medieval: per cuinar, per la
salut, per aromatitzar,…
El taller consisteix en l'elaboració d'un remei casolà
i d'un saquet d’herbes aromàtiques utilitzant les
plantes autòctones que creixen al castell i al seu
voltant

Objectius
DA DE S B ÀSI Q U ES
•
Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la
vida utilitzant els registres del passat.
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per
comprendre la seva intervenció en la construcció de
subjectes històrics.
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda
del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir
que les generacions futures se l’apropiïn.
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres
persones, cultures, opcions i creences.
Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les
amb els seus creadors i la seva època, per interpretar
les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
Conèixer els tres ussos principals que tenien les herbes
remeieres a l’epoca medieval (culinari, aromàtic i
medicinal).
Distingir i reconeixer les principals plantes aromàtiques
(farigola, romaní, sàlvia, menta, espígol,...).

Durada de l’activitat
3 hores

•

Tarifa
6 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

Educació Secundària

El rebost del castell:
Taller de postres medievals
Aquesta proposta permet endinsar-se de forma
divertida en la descoberta dels hàbits alimentaris de
l'època medieval. L'activitat es composa d' un
recorregut pel recinte del castell, d'uns jocs
relacionats amb la temàtica i d'un taller de cuina on
els nois i noies prepararan unes postres medievals.

Objectius
DA DE S B ÀSI Q U ES
Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la
vida utilitzant els registres del passat.
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per
comprendre la seva intervenció en la construcció de
subjectes històrics.
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda
del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir
que les generacions futures se l’apropiïn.
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres
persones, cultures, opcions i creences.
Conèixer els aliments que es consumien a l'època
medieval a Catalunya.
Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o
fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat
històrica.
Distingir els aliments que van arribar a Europa amb el
descobriment d'Amèrica.
Aprendre quins eren els hàbits a l'hora de menjar dels
nobles a l'època medieval.

•

Durada de l’activitat
3 hores

•

Tarifa
6 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

Educació Secundària

La construcció del castell:
fent parets, construint arcs
Mitjançant un recorregut pel castell, un joc i la
realització d’un taller els nois i noies podran
endinsar-se de forma divertida en la descoberta de
les tècniques constructives d’època medieval i la
complexitat de la construcció d’un edifici com el
castell.
Podeu triar entre el taller "Fent parets", on es recrea
la tècnica del mur encofrat, o el taller "Construint
arcs", on es recrea un arc de mig punt

Objectius
Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la
vida utilitzant els registres del passat.
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per
comprendre la seva intervenció en la construcció de
subjectes històrics.
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda
del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir
que les generacions futures se l’apropiïn.
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres
persones, cultures, opcions i creences.
Identificar les persones que participaven en la
construcció d'una obra com la del castell.
Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que
resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del
resultat.
Realitzar activitats de participació i de col·laboració que
promoguin actituds de compromís i democràtiques.
Usar les relacions que hi ha entre les diverses
parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per
raonar.
Conèixer els materials constructius emprats en l'obra
del castell.
Conèixer les tècniques constructives utilitzades en època
medieval.

DA DE S B ÀSI Q U ES
•

Durada de l’activitat
3 hores

•

Tarifa
6 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

Educació Secundària

Visita guiada al castell
La visita guiada al recinte permet conèixer l'evolució
històrica del castell i les diferents parts conservades
(muralles, torres de defensa, església, …). Durant el
recorregut els nois i noies podran experimentar com
la tasca dels arqueòlegs i investigadors ens ha
permès conèixer millor la història del castell de
Gelida.

Objectius
DA DE S B ÀSI Q U ES
Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la
vida utilitzant els registres del passat.
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per
comprendre la seva intervenció en la construcció de
subjectes històrics.
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda
del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir
que les generacions futures se l’apropiïn.
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres
persones, cultures, opcions i creences
Aplicar els procediments de la recerca històrica a
partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi defonts,
per interpretar el passat.

•

Durada de l’activitat
1 hora I 30 minuts

•

Tarifa
4 € per nen/a

•

Nivell
Modalitats adaptades per a
alumnes de 13 a 16 anys

Com fer una reserva
Cal fer reserva prèvia per realitzar activitats educatives al castell:
Centre d'Interpretació del castell de Gelida
93 779 01 46 - ci@castellgelida.org

Grups: mínim 15 alumnes i màxim 25 alumnes

Les activitats s'ofereixen en horari de 10 a 14h, de dimarts a divendres

www.castellgelida.org

Com arribar
En autocar: autopista AP7 (sortida 26),
carretera C-243b.
Parada: Escola Montcau

En tren: RENFE, línia C4
amb connexió amb "funibus" (baixar parada:
Centre d'Atenció Primària a 0,7 km del
castell)

Horari: de dimarts a divendres, de 9 a 15 hores
Camí del Castell s/núm. 08790 - Gelida

www.castellgelida.org

www.castellgelida.org

correu/e: ci@castellgelida.org
Telèfon: 93 779 01 46

