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1. PRESENTACIÓ
PERSONATGES EN JOC és una col·lecció de jocs
d’ordinador que té per objectiu donar a conèixer
personatges, sovint poc coneguts, de la història de
la ciència, tècnica, arts, etc., de Catalunya. Al voltant
de l’eix temàtic que representa el personatge i el seu
context històric s’aprofita el joc per treballar diversos aspectes del currículum que poden ser ampliats
a l’aula.
El segon joc de la sèrie està centrat en Joan de Peratallada. Inicialment està pensat per a nens i nenes
que cursen el cicle superior d’educació primària,
però també s’escau per a l’alumnat de primer cicle
de l’ESO. L’objectiu d’aquest joc és donar a conèixer
el personatge de Joan de Peratallada, situar-lo en la
història i aprofundir una mica més en aspectes relacionats amb ell, com l’alquímia, base de la química
moderna.
Al final d’aquesta guia us proposem algunes activitats
per treballar alguns dels temes tractats.
Joan de Peratallada (o Rocatallada, segons les fonts)
fou un alquimista català del segle XIV i, juntament
amb Ramon Llull i Arnau de Vilanova, un dels homes
de ciència catalans més importants de l’edat mitjana.

2. OBJECTIUS TERMINALS
Els objectius terminals del joc relacionats amb el currículum són:
Fomentar el pensament social i científic crític
en el tractament de la informació (tècniques per memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar,
etc.) i el domini dels recursos comunicatius específics
que han de facilitar la comunicació del coneixement
i compartir-lo: descrivint, explicant, justificant, interpretant o argumentant els fenòmens que es plantegen en els projectes d’estudi.
Desenvolupar habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades.
Recórrer a l’anàlisi multicausal i sistèmica per
jutjar els fets i problemes socials i històrics, i per reflexionar sobre ells de manera global i crítica, així com
realitzar raonaments crítics i lògicament vàlids sobre
situacions reals i dialogar per millorar col·lectivament
la comprensió de la realitat.

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Les competències bàsiques treballades són:

4. OBJECTIUS PER ÀREES
Els objectius per àrees relacionats amb el currículum
són:

• Situar etapes i fets de la història en el temps i en
una estructura cronològica.
4.1 Medi social i natural.
• Desenvolupar habilitats i estratègies per ac• Descriure, analitzar i valorar els canvis, les contuar en l’espai i aprendre a resoldre problemes,
tinuïtats, les causes i les conseqüències d’algun esi dominar els mètodes que li permetin utilitzar
deveniment clau de la història de Catalunya utiliti realitzar plànols i mapes, imatges, croquis i eszant diferents fonts històriques primàries i
quemes, diagrames i gràfiques i observacions.
secundàries.
• Obtenir coneixements sobre maneres de viure
• Plantejar preguntes investigables sobre caracteren el passat, esdeveniments i personatges relístiques i canvis observables en els materials.
levants de la història.
1. Explicar els fenòmens amb l’ajuda de models,
verificar la coherència entre les observacions i
l’explicació donada, i expressar-la utilitzant diferents canals comunicatius.
2. Utilitzar el coneixement científic per comprendre situacions properes.
3. Situar-se en l’espai, orientar-s’hi i desplaçars’hi utilitzant plànols i mapes.
4. Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural i tecnològic on l’alumne/a està immers.
5. Utilitzar convencions cartogràfiques, matemàtiques i científiques i saber-les interpretar.
Competències metodològiques:
1. Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte
d’investigació.
2. Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.
3. Utilitzar el pensament crític i creatiu per a
l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

• Desenvolupar habilitats i estratègies per comparar diferents èpoques, esdeveniments o problemes històrics ubicant-los cronològicament,
utilitzar i interpretar diferents fonts i evidències
del passat, consultar tota mena de documents.
• Obtenir coneixements sobre els materials, sobre com són i com canvien, per tal de poder
prendre decisions en relació amb el seu ús.
• Identificar les propietats dels diferents materials d’una mescla relacionant-les amb l’ús de
diferents tècniques de separació de substàncies: imantació, decantació, filtració, evaporació i
destil·lació. Experimentació de les propietats de
l’aigua com a dissolvent.
4.2 Matemàtiques
• Utilitzar i valorar les matemàtiques com una
eina útil per comprendre el món i per expressar informacions i coneixements sobre l’entorn,
i reconèixer-les com una ciència oberta i dinàmica.
• Reconèixer situacions-problema de l’entorn i
utilitzar les matemàtiques per resoldre-les, triant els recursos que es considerin més adients i
explicant-ne l’elecció.
• Planificar i aplicar estratègies (anàlisi de semblances i diferències, exploració sistemàtica de
diferents possibilitats, particularització i generalització, comprensió de l’ús de les operacions,
entre d’altres) per resoldre problemes i modificar-les, si cal.
• Crear i utilitzar representacions per organit

• Utilitzar la comunicació audiovisual i les TIC
per a la cerca d’informació i conèixer els codis
del llenguatge audiovisual per elaborar produccions, tant de forma autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials.

zar, registrar i comunicar les idees i els processos matemàtics, així com interpretar i usar el
llenguatge matemàtic, com ara xifres, signes, dibuixos geomètrics, taules i gràfics per descriure
fenòmens habituals.
• Crear i utilitzar representacions per organitzar, registrar i comunicar les idees i els processos matemàtics, així com interpretar i usar el
llenguatge matemàtic, com ara xifres, signes, dibuixos geomètrics, taules i gràfics per descriure
fenòmens habituals.
• Comprendre el sistema de numeració decimal
i el significat de les operacions. Calcular amb
fluïdesa i fer estimacions raonables, tot utilitzant
diferents tècniques: càlcul mental, càlcul escrit i
càlcul amb calculadora i altres TIC, d’acord amb
la situació.
•  Identificar i descriure formes geomètriques de
l’entorn, tot utilitzant el coneixement dels seus
elements i de les seves propietats. Interpretar
i utilitzar procediments d’orientació espacial en
contextos diversos.
• Comprendre les magnituds mesurables i el
procés de mesurar, i aplicar les unitats d’ús habitual, les tècniques i els instruments de mesura
adequats a cada situació.
4.3 Educació artística
•  Experimentar i indagar en les possibilitats expressives del so, de la imatge i del moviment i
apreciar que l’art és una manera de donar forma
a les experiències, a les idees i a les emocions.
• Comprendre que les manifestacions artístiques
i culturals estan fetes per homes i dones i per a
la gent, i que representen les seves experiències.

• Conèixer les intervencions artístiques urbanes,
els museus, els teatres, els auditoris, els edificis
arquitectònics i culturals del barri, del poble o
de la ciutat. Adonar-se de les seves funcions socials vinculades a la vida del barri, del poble o de
la ciutat i a la noció de patrimoni.

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Per comprovar el nivell d’aprenentatge de l’alumne/a
vers el joc proposem els criteris d’avaluació:
• Analitzar alguns dels usos que es fan dels recursos naturals i de les fonts d’energia, així com algunes conseqüències dels usos inadequats.
• Utilitzar plànols i mapes a diferents escales i interpretar els diferents signes convencionals.
• Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn. Identificar les normes
de convivència dels grups i respectar els drets i
deures fonamentals de les persones.
• Utilitzar diferents tipus de fonts documentals
(textuals, patrimonials, orals) per obtenir informació sobre els trets significatius de la societat
d’èpoques passades, situant els fets en línies de
temps.
• Planificar i portar a terme experiències senzilles
sobre alguns fenòmens físics i químics de la matèria,
plantejant-se hipòtesis prèvies, seleccionant el material necessari, i registrar els resultats i comunicar
les conclusions, oralment i per escrit, per mitjans
convencionals i amb l’ús de les TIC.
• Classificar animals i plantes de l’entorn proper i
reconèixer-ne les característiques bàsiques d’acord
amb criteris científics.
• Fer senzilles composicions visuals (imatges i objectes), sonores i coreogràfiques que representin
el món imaginari, afectiu i social, i participar en
produccions col·lectives. Fer composicions visuals
(imatges i objectes), sonores i coreogràfiques que
representin les nostres idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments diversos, inclosos els recursos de les TIC i els audiovisuals.

• Cercar semblances i diferències entre objectes
i situacions (en particular, els canvis que es produeixen en una seqüència) i classificar i ordenar
objectes d’acord amb diferents criteris.
• Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
• Identificar, analitzar i descriure objectes i espais
amb formes geomètriques tridimensionals i planes.
Buscar semblances i diferències entre dues figures.
• Identificar, reconèixer i descriure figures planes
(polígons) i cossos geomètrics de l’entorn. Classificar les formes i cossos d’acord amb característiques geomètriques (costats, angles). Utilitzar les
TIC i els instruments de dibuix per representar
models geomètrics.
• Interpretar el sistema de numeració decimal; interpretar i utilitzar els nombres naturals, fraccionaris, decimals (fins als centèsims) i nombres negatius, d’acord amb contextos de la vida quotidiana,
i reconèixer les relacions entre nombres decimals,
fraccionaris i percentatges.
• Utilitzar el significat de les operacions amb els
nombres naturals, fraccionaris i decimals de forma
apropiada a cada context; desenvolupar agilitat
en el càlcul exacte i aproximat: fer les operacions
bàsiques mentalment, mitjançant els algorismes
de càlcul escrit, i usar les TIC i la calculadora per
calcular i cercar propietats dels nombres i operacions, i seleccionar i justificar el càlcul adient a cada
situació: mental, escrit i amb mitjans tècnics.

6. ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES I
6.2 Aspectes Clau Per Al DesenvolupaRELACIONS CURRICULARS
ment Pedagògic
L’objectiu d’aquest apartat és aportar al mestre o la
mestra totes les orientacions
Objectius de l’aprenentatge
necessàries per poder integrar l’activitat en el con• Construir un coneixement general sobre el pertext de l’aula de manera que
sonatge de Joan de Peratallada, la seva vida, el seu
pugui contribuir a l’assoliment de les fites fixades en
temps i el seu llegat, així com la seva contribució a
el nou currículum escolar.
l’alquímia.
6.1 Marc pedagògic global
NIVELL EDUCATIU
El joc va adreçat, principalment, a l’alumnat de cicle
superior de primària, especialment el del darrer
curs. Pot servir, però, també per a primer cicle
d’ESO.
OBJECTIU DEL JOC
Donar a conèixer el personatge de Joan de Peratallada, el seu temps, les coses que feia o estudiava.
CONTEXT D’APRENENTATGE
A través del joc d’ordinador i, posteriorment, l’aula.
ÀREA BÀSICA CURRICULAR QUE ES QUE ES TREBALLA
Coneixement del medi natural, social i cultural
ALTRES ÀREES CURRICULARS RELACIONADES
Matemàtiques, llengües i educació artística.
DURADA
Variable, segons la planificació del mestre o la mestra. Es pot plantejar com un treball intensiu o bé es
pot adaptar com a treball al llarg de tot un trimestre o, fins i tot, tot el curs.
ÀMBIT DE TREBALL
Com que, bàsicament, es tracta d’un joc d’ordinador,
aquest es pot plantejar, o bé a casa, o bé a l’aula
d’informàtica de l’escola (o a l’aula ordinària si
l’alumnat ja treballa amb ordinador). Posteriorment el mestre o la mestra pot treballar a l’aula
els temes que van sorgint a les diferents pantalles.

• Situar correctament en el temps i l’espai, Joan de
Peratallada i el seu entorn.
• Prendre consciència del que és l’alquímia, que
posteriorment fonamentarà la base de la química.
Distingir entre els diferents estats de la matèria
(sòlid, líquid i gas). Iniciar-se en el món de la química a través de les mescles.
• Conèixer trets de la geografia i la història de la
Corona d’Aragó, com ara la forta presència a la
vida social i cultural de minories com la jueva o la
musulmana, la importància del comerç, les rutes de
navegació per la Mediterrània, els consolats de mar,
les universitats, i l’extensió geogràfica de la Corona. Sant Climent de Taüll, el pantocràtor, Montserrat, etc.
• Conèixer i situar diverses plantes típiques del
paisatge català: romaní, farigola, espígol, etc.; i els
animals més característics: senglar, cabra, conill, etc.
• Aprofundir en la interpretació de les fraccions.
• Conèixer i distingir les diferents formes
geomètriques bàsiques (cercle, quadrat, triangle,
pentàgon, hexàgon).
• Aprendre els colors bàsics i que la resta de colors surten com a combinació d’aquells. Escales de
colors.
• Entendre el desenvolupament i la seqüenciació
de l’activitat.
• Organitzar el treball planificant les diferents accions que s’han de portar a terme.
• Afrontar una activitat educativa amb motivació
i interès durant un període de temps determinat.
• Adquirir responsabilitats per afrontar nous reptes.
• Intercanviar opinions i sensacions entre el grup
classe, amb altres classes i amb altres escoles mit-

jançant converses, escoltant els companys i companyes i fent les nostres aportacions fonamentades i
raonades.

A més, comporta una actitud positiva envers els
canvis, amb la necessària flexibilitat per adaptar-s’hi
d’una manera crítica i constructiva.

• Expressar oralment un resum de l’estructura COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
bàsica de l’activitat, de com es desenvolupa, i
Al llarg del joc l’alumne/a ha d’anar llegint una sèextreure’n unes conclusions.
rie de fitxes informatives i interaccionant amb els
personatges que hi apareixen mitjançant diàlegs,
• Cercar informació complementària a Internet.
practicant d’aquesta manera el llenguatge de la comunicació habitual entre persones. També, al llarg
• Elaborar un informe individual que reculli el dede tot el joc van apareixent mots i conceptes que
senvolupament de l’activitat i les conclusions finals.
contribueixen a enriquir el llenguatge del lector.
Competències treballades
COMUNICATIVA ARTÍSTICA
El desenvolupament d’aquesta activitat contribueix a
A la darrera pantalla del joc es permet que, a partreballar diferents dimensions de les competències
tir d’una pantalla en blanc, l’alumne/a la pinti de
transversals. A continuació detallem els aspectes de
diferents colors. El tractament del color es va decada competència més directament relacionats i que
senvolupant al llarg de tot el joc. A l’annex final es
s’adapten als continguts de l’activitat.
proposen altres activitats relacionades amb això.
CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMFÍSIC.
PETÈNCIA DIGITAL
Es contribueix a adquirir un coneixement bàsic
La competència digital està implícita en el fet que
sobre els processos químics que es poden dur a
el joc es desenvolupa en una plataforma digital, de
terme en un laboratori, així com conèixer els esforma que l’alumne/a haurà de gestionar les difetats bàsics de la matèria.
rents fases del procés. D’altra banda, es presenten
diferents formes de rebre la informació i es va
D’altra banda l’activitat ens permet estudiar el replantejant, al llarg del joc, la qüestió del mètode
coneixement i classificació de diferents espècies
científic en el tractament de la informació (valorar
vegetals, minerals i animals; i els usos que poden
les fonts, esperit crític, etc.).
tenir, per exemple en el món de la química, la cuina
o la pintura.
SOCIAL I CIUTADANA
Es contribueix a integrar coneixements, habilitats
i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com cal comportar-se en determinades
situacions i responsabilitzar-se de les eleccions i
decisions adoptades.
AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL
S’incideix en l’adquisició d’habilitats per desenvolupar-se adequadament, amb autonomia i iniciativa
personal en àmbits de la vida i del coneixement
molt diversos i per interpretar el món, la qual cosa
exigeix l’aplicació dels conceptes i principis bàsics
que permeten l’anàlisi dels fenòmens des dels diferents camps del saber involucrats.
Permet conèixer les fases de desenvolupament
d’un projecte, planificar, prendre decisions, actuar,
avaluar el que s’ha fet i autoavaluar-se, extreure’n
conclusions i valorar les possibilitats de millora.

MATEMÀTIQUES
Es treballa l’ús d’elements matemàtics bàsics de
mesura, geomètrics o de càlcul en situacions reals de la vida quotidiana analitzant la informació a
través d’eines matemàtiques. Es fa èmfasi en l’ús de
les fraccions per a indicar la part d’un tot, i el càlcul
mental amb elles.

• Aspectes més rellevants de la vida medieval a la
Corona d’Aragó. Els oficis: fuster, mariner, alquimista, etc.
• Introducció a l’art medieval: el pantocràtor, el
romànic.

• Personatge de Joan de Peratallada, vida, obra; sitPer altra banda, en diferents moments del joc, es
uat en el seu context històric.
plantegen problemes de gestió de recursos que
l’alumne/a haurà de resoldre per tirar endavant.
De l’àrea d’educació artística (visual i plàstica)
APRENDRE A APRENDRE
• Composició i formació dels colors a partir dels
Es treballa el desenvolupament d’habilitats per
colors primaris.
obtenir informació, tant individualment com en
col·laboració, i, molt especialment, per transfor• Obtenció d’escales de color utilitzant barreges,
mar-la en coneixement propi, relacionant i inteblanc i negre.
grant la nova informació amb els coneixements
previs i amb la pròpia experiència personal i sabent De l’àrea de matemàtiques
aplicar els nous coneixements i capacitats in situ.
També es contribueix a suscitar preguntes que pu• Estudi de les formes geomètriques poligonals bàguin ser objecte d’investigació, a emprar habilitats
siques.
de planificació del treball i utilitzar el pensament
crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la
• Reconeixement de les fraccions pròpies com a
resolució de problemes i la presa de decisions.
part d’una unitat.
• Càlcul amb fraccions i proporcions.
6.3 CONTINGUTS
En aquest apartat fem referència als coneixements
conceptuals, de procediments i actitudinals corresponents al cicle superior de primària que es treballen més específicament en el desenvolupament
de l’activitat, com també en les activitats complementàries que es proposen.
De l’àrea del coneixement del medi natural i social
• Identificació i classificació de plantes autòctones
de les muntanyes de Catalunya.
• Identificació i classificació de minerals i animals.
• Identificació, classificació i nomenclatura dels
vents i la seva distribució en la rosa dels vents.
• Realització de processos químics com la
destil·lació.
• Ús de mapes físics i polítics de la Corona d’Aragó,
de la Mediterrània, de Catalunya, etc.

De l’àrea de llengües
• Pràctica interactiva de la conversa.
• Comprensió de textos i capacitat crítica per
comprendre aquella informació que s’ha rebut.
• Coneixement d’altres llengües diferents a la pròpia i vocabulari bàsic.

7. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT Cal considerar l’encaix dels temes tractats dins del
currículum. Alguns en formen part, d’altres potser
El fil conductor de l’activitat és el joc d’ordinador tangencialment i, finalment, alguns temes no surten
basat en el personatge de Joan de Peratallada dins de explícitament al currículum, però s’han considerat
la sèrie Personatges en Joc. A través de les diferents prou importants per ser tractats en el joc dins del
pantalles el personatge s’anirà trobant en diferents context global i com a ampliació del currículum.
situacions que haurà de superar. Moltes d’aquestes
situacions es presenten com un punt de partida in- 7.2 Introducció del tema a classe
troductori a una possible activitat posterior a l’aula
per ampliar els coneixements del tema en qüestió. Es poden plantejar preguntes prèvies a classe perquè
Per exemple, quan se li demana al personatge que l’alumnat situï el personatge en un context històric
pinti el pantocràtor de l’església de Sant Climent de a mode d’avaluació inicial. Algunes preguntes que es
Taüll, pot servir com a punt de partida per introduir podrien fer són:
l’art romànic a Catalunya.
− Coneixeu algun personatge important de l’edat
L’activitat es pot plantejar de dues maneres, no nemitjana a Catalunya?
cessàriament incompatibles. D’una banda, es pot de− Heu sentit parlar de l’alquímia?
manar a l’alumnat que jugui al joc des de casa seva,
− Què és la Corona d’Aragó?
posant en comú, posteriorment, a l’aula les experièn− Esmenteu algunes plantes que podem trobar pel
cies com a punt de partida dels temes que s’han de
paisatge català.
tractar.
− Coneixeu els noms dels vents?
D’altra banda, es pot preveure la possibilitat de jugar a l’escola, a l’aula d’informàtica, i paral·lelament
anar ampliant els coneixements o informació que va
apareixent en el joc. Si es vol, el mestre o la mestra
poden aprofitar els continguts apareguts en el joc per
ampliar-ne detalls. Es proposen, a tall d’exemple, algunes activitats relacionades als annexos.

Aquests temes entrelligats poden donar peu a una
presentació del que tractarà el joc.
7.3 Realització de l’activitat

Per jugar al joc només cal que vagin a l’adreça
d’Internet (posar enllaç).
Si es decideix jugar a l’aula es poden dur a terme
activitats paral·leles. Cada cert temps es pot aturar
7.1 Recomanacions abans de començar el momentàniament el joc per fer una altra mena de
joc
treballs, com ara cerques a Internet per aprofundir,
Fóra interessant una petita introducció històrica, que debats sobre algun aspecte concret del joc que el
pot ser paral·lela a la pantalla de presentació del per- mestre o la mestra vulgui ressaltar, o bé demanar alsonatge, amb el temps corrent enrere fins arribar a guna mena d’escrit a l’alumnat que faci referència a
l’època d’en Joan de Peratallada.
allò que han vist en el joc.
Si es juga a casa es pot demanar un treball escrit
Cal remarcar la importància de llegir els textos que sobre algun dels temes tractats o bé respondre un
apareixen durant el joc per tal d’aprofitar-lo millor.
qüestionari sobre aquelles coses principals que han
anat sortint en el joc per tal d’avaluar els coneixeCal tenir en compte la durada de l’activitat, que és ments adquirits.
prou llarga perquè duri diverses sessions.
Si es juga a l’escola cal preveure l’ús dels ordinadors.
S’aconsella que l’alumnat jugui per parelles en el mateix ordinador la mateixa aventura formant un equip.
Es pot informar a les famílies de la possibilitat de dur
a terme aquesta activitat educativa a la llar, plantejantla, no com a merament un joc, sinó com una activitat
més dins del procés d’aprenentatge.

8. LES PANTALLES
A continuació es detallen els continguts de les pantalles perquè el/la mestre/a tingui més elements a
l’hora de preparar les activitats.

ent a aquesta qüestió es pot treballar alguna activitat
paral·lela, com l’experimentació que la suma de colors fa el blanc (com es veu a la fitxa de la roda de
colors).Vegeu l’annex 1.
Pantalla 4: LA FLORA. LES FIGURES
GEOMÈTRIQUES
En aquesta pantalla es tracta el tema de la flora dins
del paisatge. A la primera fitxa es parla de les flors
aromàtiques que poblen les nostres contrades.
També es tracten les formes geomètriques més bàsiques: triangle, quadrat, pentàgon, hexàgon i cercle.
Els rucs que apareixen a les pantalles serveixen com a
punt de partida si el personatge “es mor”.

La llengua i el vocabulari es va tractant al llarg de tota
l’aventura. Igualment, dos eixos transversals van apareixent per les diverses pantalles: el mètode científic i
la seva importància i la història de la Corona d’Aragó
de l’època.
Pantalla 1: PRESENTACIÓ
En aquesta pantalla es presenta el personatge, Joan de
Peratallada, com un jove català que vol ser científic i
aprendre coses a l’edat mitjana. El temps corre enrere des dels nostres dies fins al 1359, on se situa
l’inici de la nostra aventura. En aquest viatge en el
temps es pot veure com canvia el paisatge, sobretot
l’urbà. El/la mestre/a pot aprofitar per contextualitzar
el personatge en la història de Catalunya.

Pantalla 5: EL IETI
S’ha considerat convenient incloure personatges
mitològics, màgics, irreals o anacrònics per captar
l’atenció de l’alumne/a. En tot cas, si hi ha dubte, el/la
mestre/a pot explicar la diferència entre allò que és
real i allò que no ho és.
En aquesta pantalla es parla de la muntanya del Pedraforca, del mite de les bruixes i els aquelarres
(relacionant mitologia i cultura popular, per exemple esmentant la festa de l’aquelarre anual de Cervera) i s’insisteix en el reconeixement de les formes
geomètriques com a clau per seguir el bon camí.

Pantalla 6: VIATGE A MONTPELLER
En aquesta pantalla el personatge fa un viatge de Girona a Montpeller seguint la costa. S’introdueixen les
Pantalla 2: LA LLUM
principals ciutats que en aquells temps formaven part
La llum com a metàfora del coneixement.
de la Corona d’Aragó.
Es mostra la rosa dels vents amb els noms dels vents
En aquesta pantalla en Peratallada ha d’aconseguir pe- principals i les seves direccions.
dres de diferents colors que simbolitzen la llum. La En el viatge s’han d’anar visitant tots els ports.
llum està formada per una barreja de colors (com a
exemples tenim l’arc iris, la roda de colors, etc.), com Pantalla 7:MONTPELLER
es veurà a la pantalla següent.
En aquesta pantalla el jove Peratallada cerca el coneixement a la biblioteca de la Universitat de MontEls bolets que van apareixen donen informació relati- peller, la més prestigiosa de l’època. Parlem de dos
va al joc. Quan apareix un personatge, aquest interac- savis de l’època: Ramon Llull i Arnau de Vilanova.
tua amb en Joan de Peratallada: el joc s’atura i té lloc
un diàleg entre els personatges. També hi apareixen
fitxes informatives, les quals l’alumnat ha de llegir per
seguir endavant en el joc.
També s’inicia el tema de les fraccions com a part
d’un tot i l’art romànic català amb la fitxa de Sant Climent de Taüll i el pantocràtor.
Pantalla 3: ELS COLORS
En aquesta pantalla es tracta el tema del color. Refer-

Pantalla 8: CERVERA
En aquesta pantalla en Peratallada visita Cervera a la
recerca de les peces per fer un alambí per arribar a
ser un gran científic. A Cervera hi trobarà una ciutat
viva de comerç i multiculturalitat. Es barregen les cultures cristiana, jueva i musulmana i aprèn a saludar
en les diferents llengües que es parlaven a la Cervera
medieval.
A banda d’això, també es posen en pràctica els coneixements de les fraccions, amb petits càlculs que
faran que l’aventura a Cervera sigui més o menys
curta.

Pantalla 14: BARCELONA
En aquesta pantalla el personatge es mou per Barcelona. Després de demanar audiència al rei, a la sala
del Tinell, busca per la ciutat l’astrònom Jacob ben
David Bonjorn, que li ha de lliurar les seves taules
astronòmiques. Per Barcelona ha de practicar el troc
i demostrar coneixements de fraccions.
Pantalla 15: FUGIDA DE LA PRESÓ
Per sortir de la presó es tracta de trobar les claus
seguint les seves formes geomètriques. Es repassen,
doncs, les cinc formes geomètriques presentades:
cercle, hexàgon, pentàgon, quadrat i triangle.
Pantalla 16: NAVEGACIÓ AL DELTA DE L’EBRE
Viatge en vaixell fins al delta de l’Ebre i remuntada del
riu fins a Tortosa. Es parla dels pirates com a fenomen
present a la navegació de la Mediterrània.
Pantalla 17: TORTOSA
A la ciutat de Tortosa en Peratallada cerca els materials per construir un nou alambí. De nou ha de practicar el troc i fer petits càlculs amb fraccions.

Pantalla 9:PLANTES
En aquesta pantalla simplement cal recollir espígol.
Abans, però, caldrà recordar a quina alçada es pot
recollir l’espígol, si no el temps per fer la missió serà
més llarg.
Pantalla 10: DESTIL·LACIÓ
En aquesta pantalla es tracta de destil·lar l’espígol
recollit anteriorment. Es fa afegint llenya al foc i espígol a mesura que es van necessitant. És una pantalla
bàsicament d’habilitat i rapidesa, però s’hi ha introduït
el concepte de destil·lació.

Pantalla 18: COLLITA DE GENCIANA I ESPÍGOL
En aquesta pantalla es recullen les plantes necessàries
per fer la poció. Per seguir el camí correcte caldrà
contestar correctament les preguntes que s’aniran
formulant. En cas contrari es farà seguir un camí
equivocat en què apareixeran els lladres (almogàvers),
que li prendran al personatge totes les plantes collides. En aquesta pantalla també hi apareix una fitxa
que parla del fenomen de l’arc iris.

Pantalla 19: POCIÓ
Es barregen plantes per fer la poció i es treballa la
gestió de recursos, recordant el funcionament de
Pantalla 11: VIATGE PER LA MEDITERRÀNIA
l’alambí per destil·lar. Fitxes amb la història d’en Joan
En aquesta pantalla es fa un viatge per la Mediterrània, de Peratallada, contextualitzant-lo en la seva època
per les possessions que, en algun moment, van ser de amb altres personatges, com Paracels. De nou es torla Corona d’Aragó. Geografia i vents.
na a incidir en la barreja de colors.
Pantalla 12: ARANYES
Simplement es tracta de passar la pantalla. Pantalla
d’habilitats.
Pantalla 13: CANVI D’ESTAT
Aquesta pantalla també és de transició i només es
tracta de passar-la. Però per fer-ho l’alumne/a ha de
tenir clar els canvis d’estat de l’aigua: escalfant-la es
torna vapor i refredant-la, gel.

Pantalla 20: PANTALLA FINAL
Treball amb els colors primaris i secundaris, fent èmfasi en la creativitat.

ANNEX 1. ACTIVITATS PARAL·LELES

seva ombra.

Activitat 1. Roda de colors: la suma de colors dóna blanc!
Construcció d’una roda de colors.

2. Marcarem el final de l’ombra amb un objecte
com ara una pedra.

Objectiu: veure que la suma de colors dóna blanc
Material necessari:
Cartolina blanca
Llapis de colors
Tisores
Cola
Compàs o alguna plantilla rodona
Regle, llapis, transportador d’angles, etc.
Una fusta, llumí, escuradents, etc. Segons es vulgui
la mida de la roda
Procediment: A la cartolina blanca es dibuixa
una circumferència amb un compàs o amb l’ajut
d’alguna plantilla. Tot seguit es divideix en 12 sectors circulars iguals de 30º cadascun amb l’ajut
d’un transportador d’angles. Es pinta cada sector
amb un color, alternant els primaris (vermell, groc i
blau) amb els secundaris (taronja, verd i violat) i els
terciaris com indica la figura:
A continuació es fa un forat al centre de la circumferència i es fa passar el llumí, escuradenΩts
o fusta. Opcionalment es pot enganxar amb cola
la roda ja pintada sobre una superfície més dura,
com un cartró o una fusta, per donar-li més consistència. Un cop es tingui tot muntat es fa girar
la roda sobre el llumí que fa d’eix de gir, com una
baldufa i s’observa que els colors s’han transformat en blanc!
Matèries tractades: Educació artística,
matemàtiques i, opcionalment, llengües si es vol
anomenar els colors en diferents llengües.
Activitat 2: Orientació
Objectiu: Orientació a partir de l’ombra d’un pal
Material necessari:
Un pal, pedres i alguna cosa per marcar el terra, en
funció d’aquest.
Procediment:
1.Clavarem, o aguantarem verticalment, un pal
suficientment llarg a terra (d’un metre aproximadament) de manera que es vegi clarament la

3. Esperarem uns minuts (un quart d’hora més o
menys, en funció de la mida del pal) i repetirem
l’operació anterior del punt 2. En aquest espai
de temps l’ombra s’haurà desplaçat de manera
rellevant. Tornarem, doncs, a marcar el final de
l’ombra.
4. Dibuixarem una línia entre els dos finals
marcats per sengles pedres. Això ens indicarà,
aproximadament la línia est-oest, corresponent
l’est a la segona marca i l’oest a la primera.
5.  Si fem una perpendicular a aquesta línia obtindrem la línia nord-sud aproximada, amb el sud
cap on hi ha el Sol.
Cal fer notar a l’alumnat que aquest experiment és
més acurat com més a prop estiguem dels equinoccis, de primavera i tardor, ja que aquests dos són
els únics dies en què el Sol surt exactament per
l’est i es pon exactament per l’oest. Com més a
prop estiguem dels solsticis, d’estiu i d’hivern, més
error hi haurà en el càlcul. El dia del solstici d’estiu
el Sol surt aproximadament pel nord-est i es pon
pel nord-oest, mentre que al solstici d’hivern surt
pel sud-est i es pon pel sud-oest.
També es pot remarcar que el Sol va més baix a
l’hivern i, per tant, l’ombra és més allargada que a
l’estiu, quan va més alt al cel.

Al migdia l’ombra és mínima.
Cal notar que l’experiència és independent de la
posició en què ens situem.
Per saber-ne més sobre orientació a la natura, es
pot explicar o animar a l’alumnat  perquè experimenti altres mètodes com saber orientar-se amb
un rellotge, practicar amb la brúixola, orientar-se
de nit amb els estels o de dia amb els arbres i la
molsa.
Matèries tractades: medi natural i matemàtiques.
Activitat 3: Destil·lació del vi
Objectiu: Conèixer el procés de destil·lació com
a mètode per separar substàncies.
Fonament teòric: La destil·lació consisteix a separar substàncies escalfant-les. A causa dels diferents
punts d’ebullició, una de les substàncies (en aquest
cas l’alcohol) s’evaporarà primer. En refredar, de
nou, el gas evaporat, s’obté per destil·lació el líquid
separat.
Material: Per realitzar la pràctica anirem al laboratori, on necessitarem els materials següents: tub
allargador, alcoholímetre o densímetre (si, posteriorment, es vol conèixer el grau alcohòlic del vi),
anell, embut cònic, erlenmeyer o matràs aforat,
matràs de destil·lació, encenedor de gas, plat porós
(o peça de ceràmica o similar),   2 peus, 2 pinces
de bureta, proveta, refrigerant recte, reixeta, 3 taps
perforats i termòmetre.

Cal respectar, en tot moment, les normes de seguretat del laboratori. Altres qüestions a considerar són: posar fermament els taps, mirar que tot
estigui ben subjectat, no oblidar de posar un plat
porós, tros de ceràmica o similar al matràs de
destil·lació per afavorir-la.
Es mesuren, amb una proveta, 100 cm3 d’aigua
destil·lada i la mateixa quantitat de vi. S’aboquen
al matràs de destil·lació. Abans d’encendre
l’encenedor caldrà assegurar-nos molt bé que
tot està correcte. A l’erlenmeyer s’anirà recollint
l’alcohol destil·lat. Si es disposa d’alcoholímetre
se’n podrà mesurar el grau. Durant el procés
s’anirà anotant la temperatura en funció del temps
d’escalfament de la barreja.
Suggeriment: si es desitja, es pot canviar el vi per
Coca Cola per veure el resultat de la destil·lació
d’aquesta.
Activitats: Posteriorment a l’activitat al laboratori es pot demanar a l’alumnat un informe de la
pràctica, que inclogui les seves conclusions. Perquè aprenguin els elements que intervenen en el
procés de destil·lació poden posar nom a cada
número de l’esquema següent:

Productes: aigua destil·lada i vi.
Procediment: Es munta el dispositiu segons
l’esquema de la figura.

	
  

Es pot recomanar una visita a la Festa de l’Espígol a
Prat de Comte (Terra Alta), on es destil·la l’espígol
collit als Ports amb un alambí, com el nostre personatge al joc.

ANNEX 2: ALTRES ACTIVITATS RECOMANADES
Estudi i aprofundiment en l’art romànic
Catalunya està farcida d’art romànic: els grans
monestirs, la Vall de Boí, el Bages, el Ripollès, etc.
Per endinsar-nos en el fascinant món de l’art
romànic proposem, d’entrada, en una primera sessió, que el mestre o la mestra faci una introducció
a la vida i els costums medievals per a una millor
comprensió del marc històric en què es desenvolupa l’art romànic.
Un cop contextualitzat històricament, es pot passar a estudiar el romànic en totes les seves vessants.
Una segona sessió de classe podria consistir a fer
èmfasi en l’arquitectura romànica i els seus aspectes clau: absis, arcs, capitells, cimboris, claustres,
contraforts, finestres i voltes.
La tercera sessió es pot dedicar a la pintura. La pintura romànica com a llenguatge simbòlic, les seves
influències, la tècnica.
Una quarta sessió per a l’escultura, capitells i talles.
Per acabar amb totes les branques artístiques, la
cinquena sessió està dedicada a la música: el cant
gregorià, els trobadors i joglars i les cançons populars.
Finalment, una darrera sessió per situar l’art
romànic a tota la geografia catalana. Es recomana
la visita a algun museu (Museu Nacional d’Art de
Catalunya, a Barcelona; Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona; Museu Episcopal de Vic, etc.), o algun
monestir com el de Santes Creus.
Activitats manuals
Per fomentar la creativitat i aprofundir en l’estudi del
color es podrien fer diverses activitats, com simular
els vitralls de les esglésies amb cartolina negra i enganxant-hi paper de cel·lofana de colors. També es
pot pintar alguna figura com el pantocràtor amb colors, barreges de colors i escales.

Altres activitats
A les pàgines web www.xtec.cat i www.edu365.cat es
poden trobar activitats per complementar els temes
tractats al joc: fraccions, història medieval i geografia,
colors, formes geomètriques, bosc mediterrani, etc.
S’encoratja el professorat a animar els seus alumnes
a cercar més informació (arxius, biblioteques, Internet, museus, etc.) dels temes relacionats amb el joc
(història i geografia de la Corona d’Aragó, vida d’en
Joan de Peratallada, destil·lació, flora i fauna mediterrània, canvis d’estat de la matèria, art romànic, etc.)
S’anima també a visitar pobles, festes i fires arreu
de Catalunya: delta de l’Ebre, Aquelarre de Cervera,
església de Sant Climent de Taüll, Festa de l’Espígol
a Prat de Comte, Call Jueu de Girona, santuari de
Montserrat, ciutat de Barcelona o qualsevol mercat
de qualsevol vila de Catalunya.
Bona feina!

