al Priorat

Proposta didactica
1 . Les noves aventures del Nic, el Jordi i el Baf transcorren pel Priorat. Saps quina
és la capital d’aquesta comarca? I quines característiques té?

2. El Nic ha fet una Viquipèdia pròpia: la Niquipèdia. La Viquipèdia és una

enciclopèdia en línia que es crea col·laborativament amb les aportacions de
voluntaris. Vols provar a ser niquipedista? Intenta fer un article que pugui anar a
la Viquipèdia sobre algun tema que t’agradi o sobre el teu poble.

3. A Bellmunt el Jordi entra dins de les mines. Saps com es treballava a les mines?
Busca informació i parleu de les condicions de treball.

4. Al Jaciment de El Masroig, el Nic i el Jordi coneixen com era la vida en la

prehistòria. Busca informació sobre aquest període. Al teu poble hi ha algun
jaciment amb restes antigues, ja siguin de la prehistòria, romanes...?

5. A Capçanes hem sabut qui era el Carrasclet, un personatge popular dins de la
història de Catalunya. Quin personatge històric és famós al teu poble?

6. El Centre d’Interpretació de Marçà ajuda al coneixement de les tortugues

mediterrànies. Busca informació sobre aquests simpàtics animals: tipus de tortugues,
hàbitat, alimentació. Coneixes algun conte o història on apareguin, apart del llibre
de Roald Dahl que esmenta el Nic?

7. El Celler Cooperatiu de Falset és un edifici modernista declarat bé cultural

d’interès nacional. El va fer un arquitecte famós. Busca qui era i quins altres edificis
va fer.
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8. A Porrera l’ermità explica una llegenda sobre els rellotges de sol que hi ha per
tot el poble. Quins altres tipus de rellotges hi havia antigament? Com es feien
servir?

9. La visita a Gratallops permet al Jordi i al Nic passejar entre vinyes. Saps com
s’elabora el vi? Busca informació sobre aquest procés.

10. A Cabacés el Jordi canta una famosa havanera. Sabries com es diu? Escolteula a classe i imagineu-vos cantant-la damunt d’un vaixell enmig de la mar.

11. A La Bisbal de Falset coneixem la història de Santa Llúcia. Coneixes alguna
altra història d’algun Sant? Potser algun que se celebri al teu poble?

12. El Nic coneix una ovella molt especial a Margalef de Montsant. Busca informació

sobre els pastors i com treballen amb els ramats. Coneixes algun conte on apareguin
ovelles?

13. A Escaladei aprenem com era la vida dins de les cartoixes. Busca una mica

més d’informació sobre les condicions de vida dins de les cartoixes i convents.
N’hi ha algun prop teu? Poblet, Santes Creus...

14. A Cornudella de Montsant el Jordi i el Nic visiten un celler amb D.O. Priorat.
Qué és una D.O? perquè és important?

15. Siurana és un dels pobles més bonics de Catalunya. Busca informació i mira
fotos dels seus paisatges. I, si pots, visita’l.

16. A Albarca els nostres protagonistes comparteixen una nit amb l’Agrupament
Escolta Petjada. Formes part d’algun grup Escolta? T’agradaria formar-ne part?
Informa’t al teu poble.

17. La truita amb suc és un plat típic d’Ulldemolins. Quin plat típic es cuina al teu
poble? Busca informació, ingredients i... perquè no el cuines i el tastes?

18. Prades és l’últim poble per on passen el Jordi, el Nic i el Baf. S’anomena la
Vila Vermella. Saps perquè?
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