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Com pensaven que era el món fa 500 anys? Com era la vida a port en la Barcelona de 1492? I
dins d’una caravel·la? Com van ser les expedicions de Colom al ‘Nou Món’?
Va ser realment ell el primer en arribar-hi?
Ens farem preguntes com aquestes i en trobarem les respostes entre tots. Aprendrem a situar
tots aquests esdeveniments en una línia del temps imaginària i tocarem i olorarem aliments que
avui fem servir diàriament però que van arribar d’Amèrica i Àsia, com les espècies i el cacau.
I , perquè no, reflexionem amb els nens i nenes sobre la història i la submissió dels pobles
indígenes, l’esclavatge i la importància del respecte i la valoració de la gent i les diferents
cultures. Visitem la casa Xifré, i fem de detectius a la seva façana per redescobrir elements
relacionats amb el mar, l’exotisme tropical i el llegat dels indians a la ciutat de Barcelona. Així
podrem entendre la riquesa financera i exòtica que va portar el “descobriment d’Amèrica” a
Espanya.
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EXPERIÈNCIA INTERACTIVA EN CATALÀ, CASTELLÀ, ANGLÈS O ALEMANY
La millor manera d’aprendre un idioma és de manera vivencial. Kids&Cat vol donar un valor
afegit a les seves experiències i viatges interactius com a activitat escolar per al reforç i la
motivació de l’aprenentatge de un nou idioma a través del joc; en el nostre cas, l’aprenentatge
de l’anglès o l’alemany.
Les nostres activitats intenten fomentar la curiositat innata dels nens i nenes i motivar la seva
participació, responent a tres característiques bàsiques:
Senzillesa : que s’adeqüi a l’edat, a la capacitat i a la preparació dels alumnes.
Activitat : que mantingui l’atenció i el desig de saber-ne més.
Utilitat : que allò que fan sigui pràctic i els serveixi per a altres aprenentatges, com quan
treballen per projectes.
L’activitat està guiada per una persona nadiva (català, castellà, anglès o alemany), que
fa interactuar els nens/es en tot moment i els motiva a perdre la por a comunicar-se en un
idioma que no dominen.
En aquest cas, dividim els alumnes en grups reduïts, de màxim 15 alumnes/as, donat que es
tracta d’una activitat interactiva i manipul·lativa, que requereix tocar, olorar i tastar diferents
aliments, i que funciona molt millor en grups petits.
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OBJECTIUS DE LA ACTIVITAT

Descripció de l’activitat

Es tracta d’una passejada que comença al pati del Museu Marítim, on entrem en contacte amb
com era la vida al port de Barcelona el 1492 i amb com vivien els mariners a bord d’una
caravel·la. Aprenem a situar en el temps els esdeveniments al voltant de les rutes marítimes de
comerç entre Europa i Àsia i perquè Espanya i Portugal intentaven trobar alternatives a les rutes
terrestres.
Coneixem més detalls de la vida de Cristòfol Colom i la seva estreta relació amb el món de la
navegació, descobrim secrets amagats als relleus que envolten l’estàtua de Colom i fem un bonic
passeig pel port de Barcelona en direcció al Born.
En aquest camí, fem una parada per experimentar amb les espècies i diferents aliments que avui
tenim molt a l’abast, però que tenen el seu origen en els viatges que comportava el comerç de
l’època amb les noves terres exòtiques que s’anaven descobrint.
Posem en qüestió el personatge històric de Cristòfol Colom en la seva vessant més humana, i
reflexionem sobre la historia i la submissió dels pobles indígenes, sobre l’esclavatge i la
importància del respecte i el valor de les persones i les diferents cultures.
Visitem la casa de Josep Xifré i Casas i identifiquem la figura dels indians, i busquem relleus de
pedra amb símbols relacionats amb la ruta que acabem de fer. Així podrem entendre la riquesa
financera i exòtica que va portar el “descobriment d’Amèrica” a Espanya, i el llegat que en
roman actualment a la nostra vida quotidiana.
Acabem el nostre recorregut a la Casa Gispert, una de les més antigues botigues de béns
colonials de la ciutat, on fins a dia d’avui encara es respira l’aroma i la mística del passat.
A partir de l’activitat es treballen diferents objectius pedagògics:
 Desenvolupar el pensament crític.
 Reflexionar sobre valors com la igualtat, l’empatia i el respecte a les persones i a les diferents
cultures.
 Aprendre de manera autònoma i participativa, buscant respostes a les preguntes que ells
mateixos puguin fer-se sobre el tema exposat a la ruta.
 Identificar i interpretar missatges orals i escrits en llengües estrangeres (anglès i alemany) en
situacions reals i quotidianes.
 Conèixer aliments propis de la terra, que potser no han vist mai.
 Identificar les olors de les espècies i aprendre’n el seu nom en l’idioma que es treballa.

COLOM I EL ‘NOU MÓN’

RECORREGUT

INICI: Pati del Museu Marítim.
FINAL: Fossar de les Moreres.
DADES D’INTERÈS

El punt de trobada és el pati del Museu Marítim:
https://goo.gl/maps/vjXzsmS9M4t
HORA: 10 h. del matí.
AUTOBUSOS:.
L3/ Drassanes
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PREUS

Fins a 15 alumnes el preu de l’activitat és de

240 euros +IVA.

En grups a partir de 15 alumnes i per tal de garantir la qualitat de l'activitat es
desdoblarà el grup.
El preu de l’activitat per a dos grups simultanis fins a 30 alumnes és de: 330 euros +IVA.
Inclou vocabulari per a treballar prèviament a classe, material i dossier d’activitats per fer
després de l’activitat a l’escola.
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