Explorem el Castell de Miravet!
Educació Primària

Dades bàsiques de l’activitat
Destinataris | Educació Primària
Breu descripció | L’alumnat es convertirà en un equip d’exploració per
un dia. Els exploradors i les exploradores, equipats amb cinta mètrica,
prismàtics, lupes, brúixoles i molt més, recorreran el castell de Miravet
emprant les matemàtiques, l’observació i el seu enginy per descobrir
com va ser construït.
Conceptes clau | Exploració, matemàtiques, observació, experimentació
Temps estimat de duració | 2 hores
Materials necessaris | No caldrà portar res per desenvolupar l’activitat,
tot el material es facilitarà al monument.

Objectius
Descobrir el Castell de Miravet des de les matemàtiques, l’observació i el
raonament.
Connectar les dades obtingudes al llarg de l’activitat amb la construcció
i ocupació del Castell de Miravet, així com amb l’Ordre del Temple i les
seves característiques.
Reconèixer l’entorn del Castell de Miravet, identificar els seus elements
principals i entendre la importància de l’emplaçament de Miravet.
Fer servir diferents instruments de mesura i observació.
Fomentar el respecte i la valorització del patrimoni cultural.

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?
Ens convertirem en exploradores i exploradors per un dia i descobrirem
el castell de Miravet experimentant i fent servir el nostre enginyi. Què
podem fer al castell amb uns prismàtics, una brúixola o una cinta mètrica? Observarem atentament el paisatge per poder entendre la importància de Miravet i la raó del seu emplaçament, aprendrem a orientar-nos
amb l’ajuda d’una brúixola, mesurarem els carreus per conèixer com va
ser construït el castell...

