Projecte Lacenet

4t PRIMÀRIA

Projecte telemàtic «Un passeig pel Bages»
Els alumnes de 4t hem participat en un projecte telemàtic anomenat «Un Passeig pel Bages». És un projecte d’intercanvi d’informació sobre els municipis del Bages a partir de les aportacions dels
grups-classe de Cicle Mitjà de diferents escoles de la nostra comarca.
Els principals objectius són: fomentar l’ús de les noves tecnologies
de la informació entre alumnes de la comarca, crear un entorn de
treball cooperatiu entre alumnes de les escoles del Bages i elaborar un recull d’informació sobre els municipis del Bages.
El treball comença quan l’animador del web, un personatge fictici,
anomenat Sàlix ens explica la seva història. És un iber que viu al
Cogulló de Sallent i que s’ha despertat després d’estar vint segles
adormit per culpa d’un cop al cap que li va donar un soldat romà de
l’exèrcit de Cató quan aquest va conquerir la Lacetània.
En Sàlix ens deixava, al llarg dels quatre mesos que ha durat el
projecte, missatges al web que feien de fil conductor. En ells, el
personatge es relacionava amb nosaltres, ens explicava les seves
històries i demanava ajut per conèixer com és en l’actualitat la
seva Lacetània.

A més, cada grup podia proposar un enigma sobre el nostre municipi. La resposta s’havia de poder trobar navegant per Internet. Va
ser molt divertit, en vam resoldre molts, tot i que alguns ens van
costar una mica.
Però el que ens va agradar més de tot va ser la «Festa Lacetana»,
una festa que vam celebrar al final del projecte, on tots els participants vam fer una trobada conjunta a Sallent. Hi va haver una
petita excursió al Serrat del Xipell (a dalt de tot vam conèixer en
Sàlix), esmorzar amb coca, i ballaruca per una bona estona. Va ser
genial!

Revista Anual Joviat 0-12

Els grups-classe ajudàvem en Sàlix, responent-li el que volia saber
del Bages directament des del web del projecte. Amb tota aquesta
informació s’anaven completant les dades de la comarca.
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