PROJECTE EDUCATIU
“Els ulls d’en Segimon”

de Roser Sucarrats i Semís

FITXA DESCRIPTIVA
“Els ulls d’en Segimon”
NOM DEL PROJECTE:
PROJECTE “Els ulls d’en Segimon”
AUTORA:
AUTORA Roser Sucarrats i Semís (Cardona)
DESCRIPCIÓ: Aquest és un conte didàctic elaborat amb una base històrica, en el qual, en
Segimon, un nen de Cardona del segle XVIII presencia enmig del bosc, l’arribada d’un grup
d’homes armats, amb barret negre, bombatxo, sarró i corn marí. A partir d’aquí s’inicia una
interessant i original història de ressenya dels fets principals de la Guerra de Successió a
Catalunya que faran viure al protagonista moments emotius i de força personal, ajudant-lo
a créixer com a persona i com a defensor important de la causa catalana.
NIVELL EDUCATIU : El conte pot ser explicat a nens i nenes des del darrer curs
d’educació infantil fins a cicle mitjà de primària. Permet preparar el contingut cercant
informació sobre el setge abans de l’explicació o bé posteriorment, segons l’edat dels nens
i el criteri del professorat. El fet d’anar acompanyat d’un power point amb imatges facilita
el seguiment i la comprensió del relat.
SUPORT : Pot trobar-se en format digital (text més power point)
DISPONIBLE: A partir del 24 de març de 2014
LLOC: Visitant la web contegriselda.com
COMENTARIS:
COMENTARIS El conte va ser explicat al públic infantil de Cardona el dia 28 de
setembre, al centre Cardona medieval, coincidint amb les Jornades Europees del
Patrimoni a Catalunya 2013 amb l’assistència d’una setantena d’oients.
Les escoles de Cardona disposen del text i del power per tal d’incorporar-lo en la
programació d’activitats que realitzaran en motiu del Tricentenari de la fi de la Guerra de
successió a Catalunya.

Per a més informació
•

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

