Projecte “Centcelles, el nostre objectiu” . Curs 2013-2014 Curs 2013 – 2014:
L’avaluació del projecte del curs 2012-2013 va posar de manifest la viabilitat del projecte i la
voluntat per part de tots els participants de continuar el mateix amb la voluntat de consolidar-lo, en
la

línia

dels

objectius

que

s’havien

plantejat

en

la

seva

gènesi.

En el curs 2013-2014 el projecte es va iniciar durant el primer trimestre del curs.

Dins del grup de treball es van plantejar els següents projectes:

•

Escola Centcelles: Fer un còmic sobre la vida a Centcelles.

•

Escola Mossèn Ramón Bergadà: Treball centrat en el tema dels mosaics.

•

Col·legi Turó: Elaboració de documentals sobre el conjunt monumental en el marc de Tàrraco i el
món romà.

•

Institut Constantí: Treball a partir de la formalització en dibuix, realització de tríptics informatius
sobre el conjunt monumental i espots publicitaris.

Procés de treball:

Es varen organitzar activitats per a facilitar el coneixement de Centcelles a partir del taller “Al taller
de Terenci Càndid...”, activitat permanent del MNAT, que facilita un apropament a la realitat del
monument i a les seves característiques històriques i arquitectòniques.

Enllaç imatges
Els grups van aprofitar aquestes sortides al conjunt monumental per a fer treball de camp i recollir
informació fotogràfica i en d’altres suports, per la realització del treball posterior a l’aula.
Treballs realitzats:

•

Escola Centcelles: Còmic “El laberint de Centcelles”. Realitzat pels alumnes de 5è d’E.P. Enllaç

•

Escola Mossèn Ramon Bergadà: Els mosaics
Procés i treballs realitzats pels alumnes de 5è d’E.P. Enllaç
El mosaic del lleó, construït amb les fotografies realitzades pels alumnes de tot el procés de

•

treball. Enllaç macrofoto
Institut Constantí: Dibuixos, tríptics informatius i espots publicitaris. Es va continuar la proposta de
treball transversal entre les àrees de llatí, informàtica i educació visual i plàstica amb els alumnes
de 4rt d’ESO.
. Dibuix al natural enllaç fotografies

•

. Tríptic informatius: Enllaç 01 Enllaç 02

Enllaç 03

Enllaç 04

Enllaç 05

. Espots publicitaris: Enllaç 01

Enllaç 03

Enllaç 04

Enllaç 05

Enllaç 02

Col·legi Turó: Els documentals
La proposta es va aplicar al crèdit de síntesis de 1r d’ESO.

Enllaç 06

Edició en format vídeo de les propostes de contextualització de Centcelles, l’entorn més proper
(Tàrraco) i en el més global (la cultura romana).

La presentació de tots els treballs es va fer, en una sessió dirigida als escolars, el 28 d'abril en el
conjunt monumental de Centcelles, dins de la Setmana Cultural de Constantí. Tenia com a objectiu
que tots els participants coneguessin els treballs realitzats per la resta de grups. Una posada en
comú, que permetés intercanviar opinions i propostes.

Enllaç imatges
Podeu veure les activitats i els projectes realitzats durant el curs passat aquí

