
L’HORA DEL BATRE 
 

Narració oral de contes i llegendes de forma itinerant amb el suport 

del fons del museu. 

 

Edat: alumnes de primària i ESO 

Lloc de realització: Aules de l'escola, amb un espai mínim per a 

l'exposició de petits objectes i l'espai escènic necessari per a dues 

persones. 

Durada: 1,5 hores 

Places: grups d'un màxim de 25 alumnes 

Preu: 3€ per alumne 

Material necessari: el material que s’utilitza per a la narració oral 

de contes i llegendes el proporciona el museu. 

QUINS SÓN ELS CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT? 
 

 Transmetre els testimonis materials i immaterials que 

composen el Museu. 

 Apropar al públic estris i tècniques relacionades amb el 

món de la pagesia. 

 Retornar als objectes materials del Museu, el component 

oral al que sempre hi han estat lligats (rondalles, cançons, 

vivències en primera persona de la pagesia). 

 

COM ÉS EL FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT? 
 

Un narrador i una persona relacionada amb el món de la pagesia es 

desplacen a l’escola i expliquen vivències pròpies i històries de la 

tradició oral. Durant les narracions es van presentant objectes del 

fons del museu que acompanyen les paraules i les vivències 

explicades. Hi hauria possibles propostes de joc i/o futurs tallers 

dins el currículum escolar: creació d'endevinalles, de contes 

d'origen, de llegendes etiològiques. 

 



QUÈ APRENDREM? 
 Coneixerem el fons del Museu del Blat i de la Pagesia a 

alumnes d'instituts i escoles, així com a públic general, de 

l'àmbit territorial de la Segarra i del territori lleidatà.  

 Experimentar la paraula com a patrimoni oral de la cultura i 

acostar al públic la realitat quotidiana de la societat pagesa 

dels nostres avantpassats. 

 Veurem la relació entre paraula i objecte. Objecte de joc, 

eina, objecte decoratiu. Per a què ens podria servir? Per a 

què es feia servir? Per a què es fa servir? Què sembla? 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 
 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

- Competències artística i cultural  

- Tractament de la informació i competència digital 

- Competència d'aprendre a aprendre 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

- Competència social i ciutadana  

 


