“La Prehistòria” Premi Baldiri Reixac 2017
Els alumnes de 3r i 4t de Cicle Mitjà de l’escola Sagrats Cors de
Torelló reconeguts en els XXXIX Premis Baldiri Reixac.
El projecte “La prehistòria”, elaborat pels alumnes de 3r i 4t de Cicle
Mitjà de l’escola Sagrats Cors de Torelló, ha estat guardonat amb un dels
Premis Baldiri Reixac d’aquest any.
Durant tot el primer trimestre, els alumnes de 3r i 4t van portar a
terme el projecte interdisciplinari sobre la prehistòria a Catalunya. El fet
de ser interdisciplinari significa que es treballa des de totes les àrees i una
de les seves característiques principals és que tota la informació recollida
i treballada es penjava en un bloc
https://laprehistoriasscc.wordpress.com/
A banda de les parts més habituals d’un projecte d’aquest tipus (què
sabem, què volem saber...), els alumnes van crear un assentament
prehistòric a l’escola, van fer foc tal i com es feia en aquella època, van
buscar tots els jaciments prehistòrics de Catalunya i van fer-ne un llistat;
a partir d’aquest llistat cada alumne va buscar informació d’un en concret,
en total van trobar 53 jaciments prehistòrics. També van pintar imitant
les pintures rupestres i van elaborar una cova prehistòrica dins
l’assignatura d’Arts & Crafts, entre d’altres coses.
Lligat amb el projecte es van visitar les Coves del Toll de Moià i així es
van fer més a la idea de com vivien a la prehistòria. Van poder veure una
rèplica d’una cabana i van elaborar un brunzidor que servia per comunicarse entre ells.
Ha estat un treball molt interessant on han pogut palpar, descobrir,
treballar, estudiar i sobretot aprendre molts aspectes d’una època que els
queda molt llunyana en el temps, però de la qual encara ens beneficiem
d’alguns dels seus invents i descobriments.
És la segona vegada que l’escola Sagrats Cors de Torelló guanya un
dels Premis Baldiri Reixac, un premi dotat amb 900 euros i que els
alumnes de cicle mitjà aniran a recollir el proper diumenge 28 de maig a
l’Espluga de Francolí.

