
SOBRE

Ricard Bertran Puigpinós

La majoria d'escoles de Catalunya duen el nom d'un escriptor il•lustre. Sovint però, els alum-

nes d'aquestes escoles tenen un coneixement força vague de les seves qualitats, de la seva vida

i de la seva obra.

-
titulat "Projecte Àngel Guimerà". Així, durant un trimestre, tota l’escola ha investigat sobre
la vida i l’obra de l’escriptor.
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PROJECTE D’ESCOLA SOBRE LA FIGURA DE
L’ESCRIPTOR QUE DÒNA NOM A L’ESCOLA

Imatge 1. Els “Guimis” han estat les mascotes del pro-
jecte d’escola

d’escola:

hi va posar el punt i final. Ambdós guions són fàcilment adaptables al personatge que doni nom a la vostra escola.

ricard.bertran@gmail.com

Adreces:

(segona part)

Bloc:

Trencaclosques:

EK0CrTma89hjvdMfKvIvMmN7BnfdXEuAxZpzxTzTcRNDKjQHO7s/angel_guimera.swf
Genmàgic:

- l’inici i el final del projecte d’escola

Sinòpsi: (primera part)

-

les preguntes sobre l’autor, aniran a parar a les calderes d’en Pere Botero.

l’obra com a acte de cloenda

Imatge 6. En la representació, es remarca la impor-
tància de la figura de l’autor

Sinòpsi: (segona part)

tal i com havien promés. Es posa a escriure sobre els per-

primera vegada) Però qui apareix és Sant Jordi, que ex-
plica que els personatges no poden venir perquè estan tots

alumnes sobre la vida i obra de l’Àngel Guimerà.
-Un dels personatges d’aquesta obra és en "GUIMI"  una ti-

Altres activitats que es van fer extensives a tota
l’escola:

-
saparaula" amb preguntes sobre la vida i l’obra de l’Àngel

on es poden crear activitats educatibves de manera senzi-

-
litzar una figura per a cada alumne de l’escola, que
l’havia de pintar.

-Comunicació amb altres escoles de Catalunya que duen el
nom d’Àngel Guimerà.

fets pels alumnes.

Imatge 7. Els alumnes de sisè expliquen
el procés d’elaboració de les figures de
guix de l’Àngel Guimerà

pels alumnes amb la col laboració de
la Web de creació de recursos educa-
tius “genmagic.net”

de Sant Jordi


