


1/ dinÀmiqueS i preSentació  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, 
explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ curiOSitatS. punt de partida   Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu: res-
pondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor

3/ a Veure què hi ha?   Ciències socials i coneixements del medi  Projecció + debat.  
L’Orde del Cister a Catalunya, el  paper dels Monestirs a l’època, el domini del territori i la 
seva evolució posterior i decadència. 

4/ elS habitantS del ciSter   Ciències socials i coneixements del medi  
Dinàmica per equips  amb “tablets” i codis QR descobrint els personatges 
més emblemàtics relacionats amb el monestir de Poblet. 

5/ que baixO!  Coneixements del medi i ciències físiques Treballarem l’estudi de la veloci-
tat aprofitant el mostreig de marques de la baixada per la tirolina. 

6/ Ora et labOra? al centre!!  Educació física Tir amb arc: A partir d’una activitat 
merament lúdica, treballarem, per grups, la velocitat, la força i l’estadística com a eina 
predictiva. 

8/ el mOneStir miSterióS  Llengua catalana Joc de pistes realitzat  
amb smartphones on gràcies a una “app” estudiarem les diferents carac-
terístiques arquitectòniques dels monestirs. 

9/ el territOri  Coneixements del medi i geografia Trecking als voltants de Villa Engràcia 
per observar i catalogar els diferents accidents geogràfics que hi  trobem.  

11/ leS imatgeS maleïdeS  Ciències socials i coneixements del medi  i 
ciències naturals   Visita al Monestir de Poblet.  Interpretació arquitectònica i 
històrica mitjançant “tablets”. 

12/ per On anem? el pnin de pOblet  Matemàtiques El sistema d’orientació dels grans 
senders. Activitat d’orintació per un tram del GR que recorre tota la Ruta del Cister 

12/ a VOlteS amb la FíSica!   Educació física  Competició esportiva de diferents pràc-
tiques.   Analitzarem els resultats prova a prova i en el seu conjunt per descobrir quina ha 
estat la clau de l’èxit del millor equip. 

10/ la Vinya del mOneStir i la SeVa SubSiStència  Coneixements del medi, Ed.  
física i medi social Excursió en BTT.  Ens desplaçarem fins al Castell de Milmalda, durant el 
recorregut podrem observar el territori, i arribats a Milmalda treballarem la Vinya.
 

7/ el retaule deSaparegut  Llengua catalana Joc de nit i  dinàmica de grup. Que 
són els retaules i la seva importància com a element de comunicació. Debat: el mercat del 
comerç de l’art i la necessitat de defensar-lo. 

i actiVitatS, ÀreeS curricularS i deScripció

Fitxa tècnica:
La proposta compta amb un total de 13 activitats realitzades a Villa 
Engràcia més un annex amb 8 activitats més  (ampliació treball de 
síntesi) a realitzar a la tornada.

Una bona part de les activitats es realitzen utilitzant les TIC, amb 
recursos com els codis QR, la realitat augmentada o la geolocalització.  
Activitats ideals per a joves nadius digitals que mitjançant uns recursos 
que els són molt propers tindran l’oportunitat de descobrir poblet, el seu 
entorn i el seu llegat històric. 

Totes les activitats realitzades a la casa de colònies són totes interdisci-
plinars i s’adapten al currículum del nivell cursat pels participants.

un treball de síntesis  que s’estructura sobre els eixos de:  
a/ el monestir de  poblet, la influència al territori (passat)  i el seu futur 
b/ l’arquitectura cistercenca  
c/ l’entorn: la vida al camp i la vinya  
d/ el paratge natural d’interès nacional de poblet

el mOneStir de pOblet,  la llegenda 
es realitza a la casa de colònies de Villa engràcia

mitjançant 
les tic

mitjançant 
les tic

mitjançant 
les tic

Villa Engracia

Espluga de Francolí, 
Conca de Barberà. 

A 120 Km de Barcelona, 
a 202 Km de Girona,
a 48 Km de Tarragona 
i a 59 Km de Lleida.
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