Resum taller de cromos amb alumnes de 3r ESCOLA MONTSENY
26 de maig del 2015
TALLER DE DISSENY DELS CROMOS DE BARRI
Resum de l’activitat
El passat dimart 26 de maig vam realitzar l’últim dels 3 tallers realitzatsamb els alumnes de
tercer de l’escola Montseny. Després d’haver recorregut el barri durant dues rutes el 24 de
febrer i el 21 de maig, vam fer una activitat a l’aula per tal de dissenyar els cromos del barri i
definir les seves característiques. Es va tractar d’una sessió a l’aula on el conjunt dels
alumnes van participar activament a la definició dels futurs cromos del barri.

Detall de l’activitat
Objectius generals de l’activitat
-entendre com funcionen el cromos. I com com poden ser els cromos de barri
-definir el marc del joc de cromos del Coll-Vallcarca
Objectius específics
-Compartir els diferents tipus de jocs de cromos existents i el seu funcionament
-Definir els criteris que determinen la energía dels diferents llocs
-Proposar unes categoritzacions dels cromos
-Proposar i compartir preguntes, històriies i informació dels diferents llocs del barri
En primer lloc, els alumnes havien portat un cromo de col·leccions que tenen a casa seva.
En base als diferents cromos existents, vam analitzar el seu funcionament (categories, dues
cares, contingut, elements atractius…) per tal de relacionar-ho amb el futur joc de cromos
dels barris del Coll i Vallcarca. Van sortir moltes idees i propostes.

En un segon lloc, vam realitzar una activitat en petits grups on els alumnes omplien
informacions sobre els diferents espais que haviem visitat durant la ruta. Cada espai serà
potencialment un cromo de barri. A partir de les informacions proposades pels alumnes es
definirà el contingut de cada cromo i les possibles preguntes que permetran intercanviar-los.

Després de la pausa, vam posar en comú el treball realitzat en petit grup i vam triar els
espais/cromos que més agraden als alumnes, mitjançant una votació amb gomets. Els
cromos preferits seran els cromos amb més energia, i per tant els més difícils d’obtenir.
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