Un viatge al 1714!

Educació Infantil i Cicle Inicial

Cardona 1714,
1714 , la fortalesa inexpugnable
Descripció
La visita didàctica que us proposem permetrà als alumnes conèixer de manera didàctica i
en llenguatge adaptat l’origen de la Guerra de Successió, el desenvolupament dels fets i la
plaça de Cardona com a punt estratègic clau.

Celebració dels 300 anys del Setge de Cardona de 1711 (desembre de 2011). FCH

ge del documental “1711, el Setge” de TVC i E2S (2012)
Rodatge del documental “1711, el Setge” de TVC i E2S (2012)

La visita didàctica
La visita es planteja a manera d’itinerari guiat i interpretat pel conjunt. En tot moment el guia
interpretarà allò que es visualitza i ho farà en un llenguatge adaptat. Conscients de la complexitat
conceptual de la temàtica que es tractarà, la visita es planteja com un itinerari de descoberta on el
treball sensorial tindrà tot el pes del discurs.
El grup serà rebut a la porta d’entrada del Castell situada al Camí Vell. A partir d’aquí s’ascendirà
a peu pel Camí Cobert. A manera de viatge en el temps, es proposarà un retrocés en els anys fins
al 1714. Els alumnes s’endinsaran en una veritable fortalesa militar i entendran la lògica del que
veuen el tall, el cos de guàrdia i el baluard de Sant Llorenç.
En un moment concret i sense previ avís, apareixerà un veritable personatge del segle XVIII, el
governador de la plaça de Cardona, Manuel Desvalls i Vergós.
Vergós Un actor perfectament
caracteritzat interactuarà amb el grup a fi de conèixer de manera mútua qui és qui. Els alumnes
entendran com vestien els oficials i soldats, com es defensaven, quines banderes duien i com era
la vida dins d’una fortalesa assetjada.
A partir d’aquí s’iniciarà un joc de descoberta interessant. El governador apareixerà i desapareixerà,
de manera que els alumnes generaran un major interès per interpretar tots els elements que
veuen. Alhora podran preguntar al mateix Desvalls tot allò que els interessi i qualsevol dubte sorgit.

A continuació,
continuació, el grup enfilarà cap als peus dels baluards de Sant Carles i Sant Ambròs en l’espai
conegut com l’esplanada perimetral. Allà asseguts, s’interpretarà el paisatge que ens envolta.
A continuació, a través del camí cobert, s’arriba fins a la corona
coro na de baluards.
baluards Els visitarem tots per
aquest ordre: Sant Vicenç, Santa Maria, Sant Carles i Sant Ambròs. Finalment accedirem al recinte
noble o cavaller on visitarem el Pati Ducal, el Claustre, la Col.legiata i com a cloenda la Torre
Mestra.

Què veurem?
L’activitat didàctica inclou la visita i interpretació de (per ordre):
•
•
•
•
•
•
•

•

Camí Vell i porta principal d’entrada al Castell.
Baluard de Sant Llorenç
Tall i Cos de Guàrdia de Sant Josep
Esplanada als peus dels baluards de Sant Carles i Sant Ambròs
Casamata (s. XI)
Antiga muralla medieval i semibaluard de Sant
Sebastià
Corona de Baluards:
o Baluard de Sant Vicenç i polvorí d’abast
o Baluard de Sant Pere
o Baluard de Santa Maria , poterna de l’arxiduc i polvorí d’abast
o Baluard de Sant Carles
o Baluard de Sant Ambròs
Recinte cavaller del Castell de Cardona:
o
o
o
o
o

Pati Ducal o d’armes del Castell
Claustre
Col.legiata de Sant Vicenç de Cardona (s.XI)
Torre Mestra i Pati de la Torre (interior i exterior)
Baluard de la Torre (s. XVII)

Baluards de Santa Maria i de Sant Vicenç, ara restaurats i visitables

Objectius
Els objectius són:
•
•
•
•
•

Conèixer un excepcional conjunt històric i monumental com és el Castell de Cardona a
través del treball dels 5 sentits bàsics.
Treballar els sentits com a eina bàsica per conèixer un entorn nou i desconegut.
Entendre què és una fortalesa moderna, perquè es construeix i la lògica del moment.
Conèixer els elements bàsics d’un castell medieval: la torre, la muralla, les portes
d’entrada, els edificis residencials, l’església, els patis, el claustre i les cisternes d’aigua.
Conèixer els elements bàsics d’una fortalesa moderna: els baluards, el Camí Cobert, les
espitlleres i garites.

•
•

Sensibilitzar envers la protecció, cura i respecte pel patrimoni i els monuments.
Valorar el paisatge com a element bàsic del medi, respectar-lo i conservar-lo.

Conceptes
•
•
•

Què és un Castell, on es construeix i quin objectiu té.
Perquè es va construir la fortalesa moderna de Cardona.
Qui eren els soldats, com vestien, com s’organitzaven, on dormien, quines tasques feien i
com es defensaven.

Competències bàsiques
En el decurs de l’activitat, els alumnes desenvoluparan les següents competències bàsiques:
Les competències comunicatives:
•

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Les competències metodològiques:
metodològiques:
•
•

Tractament de la informació
Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals:
•

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:
•
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana

Organització
•
•
•

Punt de trobada: La visita s’inicia a l’Oficina de Turisme de Cardona. El recorregut és
ascendent, des dels peus de la fortalesa cap al punt més alt.
Durada: 1hora i 30 minuts.
Imprescindible
Imprescindible portar calçat còmode i roba pràctica.

Per informació i reserves
•

Fundació Cardona Històrica
De dilluns a divendres de 9:00 a 17.00h
Telèfon 93 869 24 75
comercial@cardonaturisme.cat
informacio@cardonaturisme.cat

•

Contacte Serveis Educatius
Àlex Tripiana Berruezo
De dilluns a divendres de 9:00 a 15.00h
Telèfon 93 869 24 75
serveiseducatius@cardonaturisme.cat

