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Títol: Apadrinem l’Església Romànica de La Palma d’Ebre 

 

 
 

Objectius 

1. Apropar l’alumnat del centre a l’entorn més proper. 

2. Conèixer els elements arquitectònics del romànic. 

3. Investigar els diferents usos de l'espai apadrinat. 

4. Difondre la investigació a l'entorn. 
 

Descripció de la proposta 

Treball cooperatiu amb l'alumnat de CM i CS: aproximació històrica a l’edat mitjana i a 
l’art romànic, taller d'arquitectura (CdA Císter), elaboració d'una guia de camp, explicació de 
l'element apadrinat a la població (visita guiada), difusió a les escoles del territori, publicació 
del treballat a diferents medis de comunicació família-entorn, recull dels diferents usos al 
llarg de la història, georeferenciació. 

 
Aspectes didàctics i metodològics 

El professorat es va formar al CdA Císter i els seus membres van impartir un taller a 

l'escola. L'alumnat va treballar col·laborativament en tres grups de CM i CS (en algunes 

activitats es van incloure també a CI). Es va oferir una visita al veïnat de la població, guiada 

per l'alumnat de CS i CM. Les investigacions es van extrapolar a diferents medis de 

divulgació: bloc de l'escola, revista local, mSchools i Jornada pedagògica d’intercanvi 

d’experiències entre el professorat de la Ribera d’Ebre. 

L’alumnat ha pogut treballar els conceptes “in situ” a través del dossier presentat. Aquest 

estudi es pot realitzar també seguint el dossier, sense visita presencial. 

 
Recursos emprats 

Tot el material ha estat elaborat per nosaltres mateixos: professorat i alumnat al llarg dels 

tres cursos que va durar el projecte. Diferenciem el material que és d’ús per a l’alumnat i el 

que és per a la comunitat educativa i població en general: 

L’alumnat va presentar a la resta de companys de l’escola els continguts apresos: 

https://es.calameo.com/read/0029970768f10ea321832 

https://es.calameo.com/read/00299707670fe5594f904 

https://es.calameo.com/read/0029970760ac91f234d8f 

La resta de materials està especificat a l’apartat “Documents adjunts”. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

.Què es pretén amb aquest projecte? 

Església Romànica de Santa Maria o  
de la Mare de Déu del Roser, La Palma 

d’Ebre. Autoria: Anna Ma. Bladé Agustí 

 

https://es.calameo.com/read/0029970768f10ea321832
https://es.calameo.com/read/00299707670fe5594f904
https://es.calameo.com/read/0029970760ac91f234d8f
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- Apropar l’alumnat del centre a l’entorn més proper. 

- Conèixer els elements arquitectònics del romànic. 

- Donar resposta als propis interessos de l’alumnat respecte a l’església. 

- Involucrar la comunitat educativa en el treball que es realitzi. 

- Extrapolar la investigació als familiars i veïns en general de la població. A partir de la 

      metodologia del treball per projectes s’ha realitzat: 

- Cerca i tractament de la informació sobre l’església romànica com a element 

apadrinat: treball cooperatiu. 

- Aproximació històrica de l’edat mitjana i l’art romànic. 

- Treball de camp al poble i a Lleida. 

- Difusió del projecte 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquest treball està adreçat a l’alumat de CS i CM treballant en grups cooperatius. 

Alguna activitat també està dissenyada per a CI. 

 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Medi social, llengua catalana, educació visual i plàstica i matemàtiques a més de l’ús de les 

TAC com a matèria transversal per a la cerca i tractament de la informació. 

 

Documents adjunts 

 
 
 

 
Per a 
l’alumnat 

Dossier de treball: (curs 2014-2015) 

 Església Romànica de La Palma d’Ebre 

https://es.calameo.com/read/0029970765b9c5ef5cd02 

Estacions d’aprenentatge (curs 2016-2017) 

 Avaluació inicial 
https://es.calameo.com/read/0029970760a25a2d18987  

 Fulls de consulta per estacions de colors 
https://es.calameo.com/read/002997076b2a4e5f0a1da 

 Desenvolupament del projecte 

 Presentació del projecte 

 Tríptic de la visita guiada (juny 2015) 

https://es.calameo.com/read/002997076a68fe4a12cda 

Per al Anecdotari (curs 2015-2016) 

professorat i https://es.calameo.com/read/002997076767b2a06d506 

comunitat 

educativa 

 

Georeferenciació a Mobile Story Maps mSchools: 

https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/34/showedit# 

 Revista local “Lo Mussol” 
 https://issuu.com/lomussol/docs/mussol_75 

 

Autoria 

Anna Ma. Bladé Agustí és mestra i directora de l’Escola 1 d’Abril de La Palma d’Ebre- ZER 

Ebre, sempre ha treballat en escoles rurals i ha format part dels equips directius. 

Coordinadora de la biblioteca del centre, també ha rebut el reconeixement a la pràctica educativa 

d’innovació “Biblioteca escolar Puntedu” (2006-2009). 

Aquest treball és va presentar a les Jornades d’intercanvi d’experiències de professorat de la Ribera 

d’Ebre “Fem i compartim” (2015), l’alumnat va fer visita guiada per al veïnat de la població. 

https://es.calameo.com/read/0029970765b9c5ef5cd02
https://es.calameo.com/read/0029970760a25a2d18987
https://es.calameo.com/read/002997076b2a4e5f0a1da
https://es.calameo.com/read/002997076a68fe4a12cda
https://es.calameo.com/read/002997076767b2a06d506
https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/34/showedit
https://issuu.com/lomussol/docs/mussol_75

