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Castell de la Santa Creu

Informació i reserves a calafellhistoric@calafell.org / 977 694 683 / 647 751 569



UN RECURS DIDÀCTIC VIU!

Calafell Històric compta amb un patrimoni que ens per-
met fer un viatge per la història en un obrir i tancar d’ulls. 
Coneixent el passat, trobem respostes en el present i po-
dem encarar el futur, orientant així joves i infants.

Presentem una oferta d’activitats didàctiques amb la fi-
nalitat de potenciar el patrimoni històric com un recurs 
educatiu, donant-lo a conèixer a través de visites, tallers, 

contes i itineraris. Les activitats que presentem són fruit 
del treball de l’equip d’educadors del patrimoni històric 
de Calafell, un equip disposat a fer viure experiències, 
perquè l’alumne pugui desenvolupar competències i as-
solir així un aprenentatge significatiu que els permetrà 
introduir-se en el món dels ibers, l’època medieval o la 
història moderna i contemporània del nostre país a partir 
de la microhistòria del nostre patrimoni .

CIUTADELLA IBÈRICA · CASTELL DE LA SANTA CREU · MUSEU CASA BARRAL
LA CONFRARIA, CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CALAFELL PESCADOR



VISITES DIDÀCTIQUES
Estan adaptades a cada cicle educatiu. La visita consisteix en un recorregut pel jaciment amb un educador de 
patrimoni. Proposem participar de la visita a través de diverses metodologies comunicatives i d’aprenentatge per 
conèixer el Castell de la Santa Creu i el món medieval.

Durada: 1h 30 min  | Preu: 4,5 €

Un pintor per l’església 
del Castell! 
P3, P4 i P5 d’educació infantil

Coneixerem el món medieval a través de la narració d’un 
conte sobre un pintor que arriba al Castell de Calafell. Qui 
hi vivia, quines feines tenien i com es relacionaven entre ells. 
Una aproximació molt lúdica a la complexa societat feudal.

Pirates al castell! 
1r i 2n de primària

Recorrerrem el castell i a través de diferents materials ens 
endinsarem al món dels pirates, per conèixer que feien i quin 
paper jugava un castell com aquest quan ells s’acostaven.

L’època dels castells: 
Pagesos i senyors 
3r i 4t de primària

Descobrirem les principals activitats econòmiques de 
l’Edat Mitjana a través dels diferents oficis. 

Coneixem un castell 
de frontera
5è i 6è de primària

Ens aproparem al món medieval a partir de l’anàlisi de l’en-
torn del Castell, un territori de frontera en el passat.

En temps dels cavallers: 
territori i societat feudal
ESO 

Analitzarem a través de diverses fonts el món de fa mil 
anys per conèixer com s’organitzava la societat.

Batxillerat, cicles formatius, uni-
versitats i grups d’inclusió social
Visita guiada a pactar el contingut segons les ne-
cessitats de la tipologia del batxillerat, cicle forma-
tiu, grau universitari o grup d’inclusió social.



TALLERS DIDÀCTICS
 

Els tallers constitueixen una línia d’activitats que complementa les visites guiades i s’ofereixen juntament amb aques-
tes. Els alumnes descobriran les tècniques i els procediments del passat a través de la seva pròpia experiència. Mani-
pularan els materials, es formularan preguntes, generaran idees i interpretaran fets, fenòmens i processos del passat. 

Durada: 3h | Preu: 7,5€

Mestre artesà busca aprenents
5è i 6è de primària/ ESO / Batxillerat

Per què es decoraven amb pintures les esglésies a l’Edat Mitjana? Quin significat tenien aquestes imatges? Com es pintaven? Si 
voleu saber-ho veniu al taller de “Mestre artesà busca aprenents” i descobrireu el significat de les pintures romàniques de l’església 
del Castell de la Santa Creu.

Feu un viatge per diferents èpoques de la història!
Visiteu la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu, La Confraria i el Museu Casa Barral


