Activitat 9. La gimcana i el conte
Heu de fer dos grups. Mentre el grup 1 fa la gimcana, el grup 2 pot
fer l’activitat 8 o bé pot inventar un conte amb els materials i pistes
facilitades

Grup 1: Aquí teniu una llistat de coses a fer i preguntes a resoldre
Entreu a la sala d’exposició permanent fixeu-vos bé de tot el que hi
ha i contesteu les següents preguntes:

Sala 1
Una foto gran us mostra la ciutat de Timgad amb l’arc de Trajà
en primer pla. Qui podia ser aquest Trajà al qual s’erigeix un
arc de triomf?
...............................................
Fixeu-vos en la ciutat d’Empúries, grega i romana. Al costat de
quina mar es construí?
................................................

Sala 2
Fixeu-vos en el milliari que hi ha a la sala,

a continuació

sortiu al pati i fixeu-vos en el que hi ha fora
Digueu semblances i diferències
................................................................................................

A les columnes veuràs dos claustres, un el del monestir de
Santa Maria de Mur i l’altre el de Vallbona de les Monges. Quin
és el romànic i quin és el gòtic?
.................................................................................................

Sala 3

Quants laterals té la plaça de la ciutat de Palma Nuova? I per
tant és una planta ...........................
................................................
Busqueu i anoteu el nom de la sala
................................................

Analitzar
Sala 4
Busca els plànols de les ciutats de Neuf Brisach i de Vila Real
de Santo António
interpreta

Busqueu els recipients ceràmics que hi ha a la sala i digueu
quants n’hi ha i per a què els utilitzaven. Digueu també d’on
han sortit
..............................................
Observeu les places que es mostren a la sala i subratlleu, de la
relació següent, quines hi són i quines no
Plaça Vendôme de París
Plaça Major de Vic
Plaça Major de Salamanca
Plaça Sant Pere de Roma

Sala 5
Fixeu-vos amb la maqueta d’Almacelles i diguis quantes
xemeneies hi ha. Cada xemeneia correspon a una casa. Així
doncs, quantes cases hi ha?
...............................................
A quin poble, vila o ciutat està dedicada aquesta sala?
...............................................

Sala 6

El nom d’aquesta sala és el de Metròpoli. Sabries definir
aquest mot?
..............................................

Per acabar:
Com es diu el monitor o monitora que us ha acompanyat?
..............................................
Recordeu com es diu l’edifici on estàs?
..............................................
Sortiu al pati, busqueu el nom de la plaça i anoteu-lo
..............................................

Grup2:
OPCIÓ A: en grups de 4/5 persones fes volar la imaginació i inventa
un conte amb els materials i pistes que se us facilita. Pots escollir els
que vulguis i no tenen perquè ser tots

Josep Mas Dordal
Josefina C alvet
Palau
Vestit de núvia
Almacelles

OPCIÓ B: Activitat 8: Som arquitectes i urbanistes

