TALLERS PEDAGÒGICS
LA FORÇA DELS ANIMALS
Els animals formaven part del dia a dia de la vida de pagès. Per a l’alimentació
es tenia el corral, amb gallines, conills, coloms... Al llarg de l’any s’engreixava
un porc i, quan cap al desembre, es feia la matança. Un dia de molta feina,
però també festiu, que recollia la família sencera per poder fer el mandongo
i obtenir llonganisses, botifarres, la tupina, els embotitsd, el pernil... La mula
era imprescindible per arrossegar el carro i per poder llaurar. El gos era un
company fidel del pagès, guardià de la casa i sovint, també, caçador. També es
tenien gats, el millor remei contra rates i ratolins.
Descripció del taller

Elaboració d’un penjoll d’un animal.
En primer lloc, es cobrirà una base de fusta amb plastilina. Després, amb
l’ajuda d’una plantilla, es representarà un animal amb relleu i es decorarà amb
materials diversos. Seguidament s’enverissarà per fixar-ho i il·luminar els colors. Per acabar, s’hi afegirà un picarol i un cordill per poder dur-lo penjat.
Cada alumne podrà triar l’animal. Amb l’elaboració del taller, treballaran la
plastilina, la combinació dels colors, la importància dels detalls decoratius complementaris i, per acabar el penjoll, els pràctics.

Objectius

•Conèixer la importància que tenien els animals a pagès
•Parlar dels animals domèstics en l’actualitat
•Reflexionar sobre el canvi del temps i la relació entre les persones i els
animals
•Valorar la diversitat d’animals
•Representació artística d’un animal
Observacions

Si els mestres ho desitgen, poden visitar amb els alumnes la planta de la
llar pairal per veure l’escenografia d’un corral i la planta destinada a la
fauna, amb una col·lecció d’animals dissecats amb, entre altres, ocells, un
llop i un senglar.

Dades tècniques

•Nivell: Educació infantil i cicle inicial de Primària
•Nombre d’alumnes: 25
•Durada: 1.30 h
•Preu: 3.50 €

