
L’ESCOLA ADOPTA 
UN MONUMENT



QUÈ VOL DIR ADOPTAR UN MONUMENT?

• Inclusió en el projecte de centre l’estudi i la protecció

d’un monument de la seva localitat com a eix transversal

per a un o tots els seus cicles educatius. 

• Desenvolupament d’activitats extra-curriculars que

vinculin el centre i la comunitat educativa amb el seu

entorn sociocultural.

• Ús didàctic del patrimoni històric i cultural



L’ELECCIÓ DEL MONUMENT

• L’elecció del monument és decisió de cada 

centre educatiu amb el suport i assessorament 

del seu centre territorial (CRP)



Element  patrimonial

Donar-li rellevància social
Donar-li Valor

Aprofundir en el seu coneixement i estudi

PRESERVACIÓ

Sentiment de pertinença a un indret

Sensibilització i apreciació del 
patrimoni  local

EL PATRIMONI COM A FONT



OBJECTIUS DEL PROJECTE

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

•Donar resposta als propis interessos de l’alumnat 
respecte al monument.

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

•Extrapolar la investigació als familiars i veïns de 
la població.



OBJECTIUS DIRECTES DEL CURRÍCULUM

1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i 
problemes relacionats amb fenòmens i elements 
significatius de l’entorn natural, social i cultural, utilitzant 
estratègies de cerca i tractament de la informació, i 
analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als 
problemes.

12. Participar en l’elaboració, realització i avaluació de 
projectes relacionats amb aspectes rellevants de l’entorn 
natural, social i cultural, amb la conservació del medi 
ambient i del patrimoni i amb accions solidàries i de 
justícia social.



OBJECTIUS INDIRECTES DEL CURRÍCULUM

2. Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea de forma 
personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis 
diversos (lingüístics, numèrics, gràfics) i reflexionar sobre el propi procés 
d’aprenentatge.

4. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària,
cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels
altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. 

7. Reconèixer en el medi natural, social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb
el pas del temps, comprendre algunes relacions de successió i simultaneïtat, de cronologia i 
de durada, i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió
del passat i en la construcció del futur. 

10. Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb
l’experimentació i el treball de camp, com a eines per obtenir informacions i com a 
instruments per aprendre i compartir coneixements.

11. Utilitzar la llengua com a eina per construir coneixement, per comunicar-lo i per 
compartir-lo amb els altres, a partir del del desenvolupament de les competències
comunicatives pròpies de l’àrea (descripció, explicació, justificació, interpretació i 
argumentació).


