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Títol:  Rutes històriques per Prats de Lluçanès 

 

 
Alumnes preparant les Rutes històriques. Autora: Mercè Viñas 

 

Objectius  

 Fer recerca en diferents fonts: bibliogràfiques, orals i en diferents espais del poble com  
l’arxiu històric, la biblioteca i l’ajuntament. 

 Explicar oralment i per escrit les característiques de les diferents edats històriques. 

 Elaborar una Sites, generar codis QR, tractament d’imatges, etc. 

 Situar en un eix cronològic els diferents indrets i edificis històrics del nostre poble així 

com també les característiques principals de cada edat. 

 Treball d’orientació i interpretació de l’espai per elaborar i interpretar diferents rutes 

amb els indrets i edificis treballats.  

. 

Descripció de la proposta  

L’objectiu d’aquest projecte és treballar les diferents etapes històriques a partir del contacte 

amb l’entorn més proper i significatiu pels alumnes. Per aquest motiu els continguts es van 

relacionar amb diferents edificis i indrets històrics del nostre poble: Prats de Lluçanès. 

Els alumnes de manera individual van fer la recerca d’informació d’un determinat indret o 

edifici històric del municipi seguint un guió de treball. Les fonts podien ser diverses i d’aquesta 

manera també es treballava la recerca d’informació i el text periodístic i d’investigació: fonts 

orals, escrites, audiovisuals o materials. 

Recollida la informació i després de posar-la en comú es va relacionar l’edifici o indret amb cada 

etapa històrica. Amb tota la informació obtinguda es va elaborar una fitxa tècnica de cada 

indret o edifici amb el nom, ubicació, fonts consultades, època i breu explicació. De cada fitxa 

en vam fer un codi QR. 

Al passadís de l’escola es va fer una línia del temps que anava des de la prehistòria fins a l’edat 
contemporània situant-hi com a referència els llocs treballats. 
Amb l’objectiu de donar a conèixer el nostre treball i fer-lo realment significatiu es va decidir 
preparar vuit rutes a peu i convidar els avis i àvies i familiars per poder gaudir-les.  
Tot aquest treball es va recollir en una site elaborada pels mateixos alumnes. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

La recerca i el tractament de la  informació són eixos importants del nostre projecte perquè ens 

serveix per expressar les idees inicials i posteriorment per anar creant els nous coneixements a 

partir del que hem observat i fet recerca.  

S’ha iniciat el Projecte amb un treball individual de recerca per part dels alumnes però, al llarg 

de les diferents activitats s’han utilitzat altres metodologies de treball i estratègies 

cooperatives: 

  Exposició oral i posada en comú potenciant el treball en equip i la competència 
lingüística. 

  Treball cooperatiu per elaborar les diferents rutes, generar els codis QR, fer la línia del 
temps, crear i administrar la site… 

  Dinàmiques de grups per compartir la informació i tasques realitzades. 
 

Recursos emprats  

Ordinador i pantalla. 

Aplicacions on- line. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 Línia del temps, edats històriques,  

 Documentació i Experimentació  

 Aprendre a aprendre, digital, en el coneixement i en la interacció amb el món físic, social 
i ciutadana, comunicativa 

 Base d’orientació per elaborar les diferents rutes. 

 Per avaluar l’assoliment dels continguts es va passar una avaluació final amb els 
alumnes de manera individual. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle Superior, 5è i 6è de primària. 
Un trimestre realitzant dues sessions setmanals d’una hora i mitja. 
 

Documents adjunts 

1. Base orientació Ruta 
2. Prova etapes històriques 

 

Àlbum fotografies Ruta Històrica:  https://photos.app.goo.gl/iieGHUT9cuXHoik66 

El resultat del Projecte es pot veure recollit en la site creada i administrada pels mateixos 
alumnes de Cicle Superior: https://sites.google.com/escolallucanes.cat/escolallucanes/inici 

Autoria 

Marian Puig i Pérez i Mercè Viñas i Soler amb els alumnes de l’Escola Lluçanès 
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