Descobrim el Castell de Miravet
amb els sentits
Educació Infantil

Dades bàsiques de l’activitat
Destinataris | Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària
Breu descripció | A través de l’experimentació amb els sentits, els infants descobriran com devia ser la vida en un castell medieval i la compararan amb la seva.
Conceptes clau | vida quotidiana, Edat Mitjana, sentits
Temps estimat de duració | 1 hora 15 minuts
Materials necessaris | No caldrà portar res per desenvolupar l’activitat,
tot el material es facilitarà al monument.

Objectius
Descobrir qui eren els templers i com vivien.
Participar de manera activa en el desenvolupament d’un relat.
Experimentar amb els sentits (tacte, olfacte, oïda, vista). P
articipar en una activitat col·lectiva expressant les idees pròpies i respectant les dels altres.
Despertar l’interès en els infants pel nostre passat.

On anirem?
Miravet és un petit
poble de la comarca de
Ribera d’Ebre, situat al
marge dret del riu Ebre.
La posició estratègica
del turó on es desenvolupà el poble va fer que
ben aviat fos cobejat
tant a nivell econòmic
com a nivell estratègic.
El tret característic de
Miravet és la seva forma penjant sobre l’Ebre,
resultat de l’ocupació
de l’espai entre el riu i el
castell.

On anirem?

La visita al Castell
El castell de Miravet és una imponent fortalesa envoltada de grans muralles que, situada sobre un turó, domina el curs de l’Ebre al seu pas
pel sud-oest de la comarca de la Ribera d’Ebre. El castell templer va ser
construït als segles XII-III, després de la conquesta per part de Ramon
Berenguer IV, i fou la seu de la província templera de Catalunya i Aragó fins a la desaparició de l’Ordre del Temple. Amb el pas del temps el
castell es va anar remodelant, però la seva fisonomia correspon essencialment al castell templer, fet que converteix al Castell de Miravet en un
dels millors exemples d’arquitectura militar catalana dels segles XII-XIII.
IMPORTANT | No és possible l’accés al castell amb autobús, per tant
aquest s’haurà de fer a peu des del Cap de la Vila (nucli antic), agafant el
camí que creua la muntanya fins al castell. Temps aprox. 15-20 minuts.

Què farem?
Viatjarem a l’edat mitjana a través de l’experimentació amb els sentits.
Tocant, olorant, escoltant, observant... intentarem descobrir com devia
ser la vida a l’edat mitjana, i si aquesta era molt diferent a la nostra. Com
era el paisatge que els homes i dones de l’edat mitjana veien des del
castell? Quina roba portaven? Quins sorolls sentien? I quins olors?

