Taller didàctic- Els sons del Galligants
Guia del professor – primària

GUIA DEL PROFESSOR- SONS DEL GALLIGANTS

Taller didàctic- Els sons del Galligants
Fitxa de l’activitat
ACTIVITAT: Els sons del Galligants
NIVELL EDUCATIU: Cicle inicial de primària
TEMÀTICA: sons, olors i sensacions del present i del passat
LLOC: Monestir de Sant Pere de Galligants. MAC-Girona
DURADA: 1h 30’
PREU: 3€
NOMBRE MÀXIM D’ALUMNES: Grup classe

Descripció de l’activitat
Itinerari sonor i sensitiu dels espais de Sant Pere de Galligants, tot incidint en aspectes
musicals, ambientals, d’espais arquitectònics i iconogràfics, a partir del joc i la descoberta
sensorial.

Competències
•

Artística i cultural

•

Social i ciutadana

•

Aprendre a aprendre

Objectius
1. Oferir als infants una primera descoberta del monestir de Sant Pere de Galligants, a
través de les sensacions i de la interactivitat del joc.
2. Fomentar el treball motriu i creatiu a través de jocs i descobertes.
3. Aprendre conceptes bàsics relacionats amb el contingut del monestir.
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Funcionament de l’activitat
Una llegenda medieval ens explica la història del monjo que va restar encisat pel cant d’un
rossinyol. Tot pensant que només havia estat una tarda al jardí va descobrir que hi havia
passat tres-cents anys. El buscava per tot l’edifici, per no el trobava, en canvi, el que si va
trobar són testimonis d’ocells esculpits en pedra!

Es planteja un itinerari de descoberta, a partir d’una sèrie de pistes que conformen el fil
conductor de l’activitat. D’aquesta manera, els infants aniran circulant per la nau de
l’església, els claustre i d’altres espais tot seguint els sons i músiques, d’una manera
eminentment participativa. Tot això amb el suport de “mobiliari sorpresa”, que amaga els
materials didàctics corresponents, i que constitueix un element de motivació i didàctic.
El fil conductor de l’activitat seran els cinc sentits, i aquests ens ajudaran a moure pels
diferents llocs del que va ser un monestir medieval, i a descobrir l’arquitectura i els espais
que es conserven.
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Continguts
-

Explicació d’una llegenda

-

Descoberta d’elements del monestir

-

Creació d’un rossinyol a través d’un taller de pintura

-

Realització d’exercicis rítmics

-

Descobertes a través d’una maqueta del monestir (treball de les olors)

-

Experimentació amb els sons

3

