PARLEM DELS NOTRES GEGANTS
Dades de les entitats
Geganters de Terrassa
Adreça: Passeig vint-i-dos de juliol, 216
Santi Serrano - geganters.terrassa@gmail.com
Ateneu Terrassenc
Passeig del Vapor Gran 39 passadís B , 08221 Terrassa
Lídia Anoll – lidiaanoll@yahoo.es
Necessitat, repte o millora
Necessitat de comptar amb més gent per portar els gegants, de relleu i de reforçar la
difusió de la colla
Definició del servei
Concurs literari adreçat a l’alumnat de cicle superior de primària i primer cicle d’ESO:
es tracta de redactar un relat sobre els gegants que, partint d’elements reals
relacionats amb la seva presència a la ciutat, demostri l’esperit creatiu i la capacitat
imaginativa dels seus autors
Àmbit
Patrimoni cultural
A qui va dirigit el servei
A persones: 50 persones entre geganters i geganteres no actius, els portadors i
portadores, els grallers i gralleres, tabalers i tabaleres i mainada
Edat: si es té en compte els acompanyants, l’edat és de 0 a 100 !
Característiques: estimar els gegants, tenir ganes de formar part de la colla i
d’emprendre coses noves
A gegants: són l’emblema de la ciutat, donat que la representen quan surten fora
Representen persones relacionades amb diferents èpoques de la història de Terrassa.
Requisit d’edat de qui fa el servei
X 9-12
X 12-14
Requisit d’horari
X matí: horari lectiu

X tarda: horari lectiu
X vespre: a casa (redacció)
Definició de l’aprenentatge
coneixement de la colla gegantera i el seu arrelament a la ciutat
coneixement d’una tradició
coneixement dels valors de cohesió i disciplina que comporta
apropar i donar a conèixer elements festius de cercavila
potenciar la capacitat imaginativa
Impacte del projecte
Sobre l’entitat: colla gegantera més coneguda i amb possibilitat d’augmentar els
membres
Sobre els infants i joves que fan el servei: més coneixement, sensibilitat i estima envers
un element viu del nostre patrimoni cultural
Sobre l’entorn: entitats i centres educatius units en la promoció d’un element de la
cultura popular terrassenca i la seva integració
Reflexió i avaluació
Reflexió prèvia de l’alumnat
Preparació del concurs i avaluació dels treballs
Observació del grau d’il·lusió i d’implicació de l’alumnat durant la trobada gegantera
Donem la paraula als alumnes perquè expliquin què els ha semblat el projecte i què
han après.
Observació de les noves incorporacions en la colla

