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Quina és la simbologia del drac? N’hi ha de molts tipus: els ferotges, els màgics, els fantàstics,
els aterridors… i la ciutat de Barcelona està plena de dracs que ens vigilen des de les gàrgoles
dels edificis més antics. Més de mil estan amagats a les seves façanes, als carrers i a les places.
Coneixerem els significats de la figura del drac i perquè és un guardià del poder de la natura i un
animal de gran saviesa.
Ens convertim en investigadors i seguim un joc de pistes per trobar-los i descobrir les llegendes
que s’amaguen darrere els dracs de Barcelona.
Entrem en contacte amb les diferents actituds culturals cap els dracs: per als occidentals són
éssers malèfics , i per als orientals, éssers benèvols i protectors.
Al final del recorregut serem capaços de distingir algunes de les principals característiques entre
els diferents tipus de dracs: l’asiàtic, el prehistòric, l’europeu, el marí, el selvàtic i el drac de
muntanya.
De passada, coneixerem també algunes pinzellades sobre la història de Barcelona: parlarem de
la demolició de la meitat del barri de la Ribera després de la Guerra de Successió, coneixerem les
figures de Guifré el Pilós o Santa Eulàlia i aprendrem a orientar-nos espacialment seguint el
recorregut del mapa entre els carrers estrets del casc antic.
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EXPERIÈNCIA INTERACTIVA EN ANGLÈS, ALEMANY O FRANCÈS
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, l’alemany o el francès.
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 (anglès, alemany o francès), 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.
Es tracta d’un joc de pistes on els alumnes fan servir el següent material: un llibret de
pistes, uns prismàtics i una brúixola.
Oferim dues versions diferents de l’activitat:
a) Un recorregut en grup i guiat, on van buscant els dracs i els animals fantàstics i, en
trobar-los, interactuen amb el guia en l’idioma que s’està treballant.
b) Una versió més lliure i autònoma, on dividits en grups han de seguir un recorregut
de pistes pel seu compte responent a diferents preguntes. S’aniran trobant puntualment
amb el guia per poder interactuar amb ell.

En ambdós casos, el guia els anirà explicant diferents històries i llegendes sobre
dracs i donant dades històriques sobre diferents punts del casc antic.
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OBJECTIUS DE LA ACTIVITAT

Kids&Cat intenta fer descobrir o (re)descobrir la ciutat de Barcelona de manera diferent. En
aquest cas, a part de reforçar l’aprenentatge de l’idioma a través del joc i d’una manera divertida,
els nens i nenes aprenen diferents històries relacionades amb la ciutat de Barcelona en diferents
períodes històrics.

A partir de l’activitat es treballen diferents objectius:

 Aprendre de manera autònoma i participativa, buscant respostes a les preguntes que
puguin fer-se sobre el tema exposat en la ruta.
 Orientar-se en l’espai llegint mapes i utilitzant la brúixola.
 Actuar amb responsabilitat i participar amb iniciativa i sentit crític en l’activitat.
 Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural del propi país i el d’altres cultures.
 Prendre iniciatives per a comprometre’s en la millora de l’entorn.
 Saber llegir el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques.
 En el cas de l’activitat per a reforç de l’aprenentatge de l’idioma, identificar i interpretar
missatges orals i escrits en llengües estrangeres en situacions reals, que li permetin
accedir a informacions i expressar-les oralment per tal de resoldre situacions
comunicatives quotidianes.
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RECORREGUT

INICI: Plaça Comercial, 12/ Born Centre Cultural.
FINAL: La Rambla 82 (casa dels paraigües).
DADES D’INTERÈS

El punt de trobada és Plaça Comercial, 12/ Born Centre Cultural:
https://www.google.es/maps/@41.3855249,2.1814003,17z/data=!4m2!6m1!1s15J6ADU66JpJ3
ETmFjub9yC-5Kpw

HORA: 10 h. del matí.
AUTOBUSOS: 39, V17,14,17,19,40,45,51,120.
Arc de Triomf.
Jaume I.
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PREUS

Fins a 25 alumnes el preu de l’activitat és de

240 euros +IVA.

En grups a partir de 25 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 35 alumnes és de:

330 euros +IVA.

En grups a partir de 15 alumnes, també oferim la possibilitat de fer un desdoblament per tal
d'afavorir una major interacció amb el guia natiu. En aquest cas, només es sumarà el cost
addicional del segon guia.
Inclou vocabulari per a treballar prèviament a classe, material i dossier d’activitats per fer
després de l’activitat a l’escola.

CONTACTE

Kids&Cat
contact@kids-cat.com
http://www.kids-cat.com
Anna Pérez Muns
+34 637 301 323
Bergith Mayer-Schuchard
+34 620 412 480

