Lloc:

Parc del Laberint dHorta

Edat:

Primer cicle. Educació primària

Títol:

Els mites que amaga el parc del Laberint

Àrea:

Coneixement del medi natural i social

Orientacions per als professors
Quadern dels alumnes
Material didàctic complementari

Objectiu de lactivitat
Reconèixer els personatges mitològics presents al parc del Laberint dHorta.

Nucli de lactivitat
Descoberta de la petjada de la mitologia al parc de Laberint i la seva relació amb els contes i la natura.

Contribució de lactivitat a les competències bàsiques
Competències transversals: comunicatives, metodològiques i personals
Lingüística, tractament de la informació, artística i cultural, aprendre a aprendre i autonomia personal.

Competències específiques centrades en el fet de conviure i habitar el món
Coneixement i interacció amb el món físic.

Descripció de lactivitat al parc del Laberint
Fases del procés: 1. Presentació 2. Què en sabem? 3. Fem! 4. Què hem après? 5. Ens comprometem!
1. Presentació
- Anunci de lobjectiu de lactivitat: respondre la pregunta Què en sabem de Gaia i la seva família?.
- Exposició de les activitats que es duran a terme.

2. Què en sabem? (Lexploració dels coneixements previs i la informació)
- Conversa sobre la base d'un conjunt de preguntes relacionades amb els personatges i els relats de la mitologia grega.

3. Fem! (Lexperiència i lexperiment al parc del Laberint)
- Participació en la investigació: Què en sabem, de Gaia i la seva família?
- Itinerari pel jardí domèstic i el jardí dels boixos.
· Descoberta de la vegetació del parc i de lart topiària.
- Itinerari pel jardí neoclàssic.
· Identificació de la porta xinesa com a pas al món imaginari.
· Reconeixement dalguns personatges i relats mitològics.
· Conversa sobre la relació entre els contes i els mites.
- Recorregut pel Laberint.
· Explicació del mite dAriadna i comparació amb el conte popular de Hansel i Gretel.

4. Què hem après? (Les conclusions)
- Posada en comú: 1) El parc del Laberint és un lloc idoni per fer volar la imaginació. 2) Shi pot descobrir la petjada de diferents personatges i
relats mitològics. 3) Coneixem Gaia (la deessa Gea, la Terra) i la seva família.
- Joc de reconeixement dels personatges mitològics: Qui sóc?
- Repàs de la terminologia apresa: mite, laberint, art topiària.

5. Ens comprometem! (Les iniciatives)
- Proposta diniciatives orientades a cuidar Gaia/Gea/la Terra.
· Pluja didees per cuidar Gaia: de la mateixa manera que Gaia ens cuida a nosaltres, els humans, nosaltres hem de cuidar Gaia. Com podem fer-ho?

Material per dur a terme lactivitat: abans, durant i després de la visita

La pregunta
Fitxa 1. Sabeu qui sóc?
Fitxa 2. No saben com em dic...
Els coneixements previs
Fitxes 3a i 3b. Larbre de la meva família
Fitxes 4a i 4b. Mites i contes

La informació
Fitxa 5. Quina família!

Lexperiència i lexperiment
Fitxa 6. Els mites que viuen al parc del Laberint
Fitxa 7. Jardiners i escultors

El laboratori
Fitxa 8. Al laboratori de la fantasia...

El taller
Fitxes 9a i 9b. Un Olimp molt mogut

Les conclusions i les iniciatives
Fitxa 10. Gaia i els humans: un vincle molt estret

