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PROPOSTES DIDÀCTIQUES

1. Dibuixa la família que simbolitza la font de Tiurana
Cada columna de la font SOL AIGUA de Tiurana representa el membre d’una família: la mare es
contorneja com a símbol de feminitat; el fill o la filla, la columna més petita, es mou més de pressa com
a símbol de dinamisme i agilitat, i el pare es diferencia perquè gira a l’inrevés de les altres columnes i
això, amb humor, ho interpretem com que el pare de la família sovint va a l’inrevés de la resta.
Dibuixa cada membre i posa-li un nom.
Imagina una breu història sobre la família de Tiurana (com són, on treballen, què li agrada al fill/a, etc.) i
explica-la als teus pares i/o companys/es.
• Aquesta activitat és adient fer-la de manera individual i després comentar-la, si és possible, en grup.
• Objectiu:
Conèixer els elements i el significat de l’escultura.
• En què consisteix?
L’infant dibuixa els membres de la família que representen les tres columnes de l’escultura. A més,
els posa un nom i imagina i explica una petita història sobre la família.
• Material necessari:
- Fulls per pintar i retallar.
2. El joc de les pedretes
Surt a buscar pedres per jugar al joc de les pedretes.
• Joc per parelles i per grups que es realitza asseguts a terra.
• Objectiu:
Recuperar un joc senzill, hàbil i en el qual s’utilitza un element de la natura que coincideix amb el
material de la font de Tiurana.
• En què consisteix?
Hi ha diversos passos:
1. L’infant tira les pedretes a terra, n’agafa 1 a la mà i a continuació la tira enlaire i n’ha d’agafar 1 de
terra; empoma en la mateixa mà que agafa la de terra i la que hi ha a l’aire. Així fins que les té totes. Si
li cau alguna pedreta o no l’agafa bé, li passa el torn.
2. Tira les pedretes a terra i les ha de replegar de 2 en 2 (sempre en llança 1 enlaire). Quan replega les
pedretes ha de vigilar de no tocar les que no ha de replegar primer. Si les toca, li passa el torn.
3. Llança les pedretes amb poca força. En aquesta ocasió n’ha de replegar primer 1 i després les 3 juntes.
Sempre es juga tirant 1 pedreta enlaire per replegar les altres.
4. Es posa 4 pedretes al palmell de la mà i les ha de pressionar entre 3 dits perquè no li caiguin, i 1 l’ha
d’agafar entre el dit índex i el dit del mig. Tira la pedreta enlaire i les altres les deixa a terra, i agafa la
pedreta abans que caigui a terra. Torna a tirar la pedreta enlaire i ha d’agafar les 4 que ha deixat abans,
totes alhora, i agafa la que té a l’aire. Cal fer moviments molt ràpids.
* Font: http://www.victorbeltran.es/urbaparcsueca/jocs-tradicionals/pedretes/
• Material necessari:
- 2 o 3 bosses (perquè pugui jugar més d’un grup) amb 5 pedres petites.

