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Apadrinem l’Església Romànica de La Palma d’Ebre 
 

Aquest projecte d’innovació s’ha realitzat al llarg de tres cursos amb grups multinivell 

(6è, 5è, 4t i 3r, en alguna activitat també s’hi ha afegit cicle inicial) de l’escola 1 d’Abril 

de la Palma d’Ebre. 

A l’haver de realitzar-lo amb el mateix alumnat al llarg de diversos anys, ens vam 

proposar fer-ne l’estudi des de diferents aspectes: 

Curs 2014-2015 
 

- Els membres del Camp d’Aprenentatge  del Císter es va traslladar a 
la nostra escola per realitzar el taller d’història medieval i 
d’arquitectura a la mateixa església romànica. 

- Elaboració del dossier de treball. 
- Explicació de les descobertes, a la resta de companys del centre. 
- Visita guiada als familiars i veïnat en general. 
- Publicació a la revista local “Lo Mussol” 
- Jornada d’intercanvi d’experiències entre el professorat de la Ribera 

d’Ebre “Fem i compartim”. 

Curs 2015-2016 - Ens diuen els familiars que aquest edifici havia servit per a usos molt 
diversos.  

Realitzem un treball d’investigació del per què hi ha dues església al 
poble i una es troba en desús, i elaborem l’Anecdotari. 

Curs 2016-2017 - Degut a que hi ha alumnat nou a CM i que els de CS eren petits quan 
es va iniciar el projecte, es torna a realitzar el treball arquitectònic des 
d’una dinàmica més engrescadora: “les estacions d’aprenentatge” 
amb alumnat multinivell.  

Es fa una avaluació inicial del que se’n recordin d’altres anys i per 
saber si els nous en saben res, es realitza dins l‘aula. 

Amb els mateixos fulls d’avaluació inicial anem a comprovar a l’església 
romànica si les respostes són correctes, fent-ne l’observació directa. 

Segons els resultats, cada grup consulta a l’estació corresponent el que 
no sabien. 

En acabar es torna a l’edifici per comprovar els resultats finals. 
- Georeferenciació de l’edifici 
 

 

Hem previst que aquest estudi es realitzi cada 3 cursos perquè és bo que l’alumnat 

conegui l’edifici que tenen al bell mig el poble, però realitzant-lo amb una altra 

dinàmica: 

 Avaluació inicial  

 Estacions d’aprenentatge 

 Dossier de treball  

 Avaluació final/coavaluació 

Anant a l’edifici sempre que el professorat ho consideri adient, demanant la clau a 

l’ajuntament, que n’és el propietari. 

I l’anecdotari serà document de lectura dins l’aula. 


