CELEBRACIÓ DEL 9 D’OCTUBRE.
1r i 2n Cicle
Objectius.
1.-Que els alumnes comprenguen que el 9 d’Octubre és la festa de tots els
valencians.
2.-Que s’identifiquen com a Valencians pel fet de viure en el País Valencià,
independentment del lloc de naixença.
3.-Assumir que la llengua dels valencians és el Valencià i per això hem
d’aprendre-la i parlar-la.
Activitats.
1.- Presentar historieta amb vídeo o power.
2.-. Lectura del text, preguntes i fitxes de completar (2n).
3.-Gravar la lectura (2n).
4.-Pintar el penó de la Conquesta.
5.-Completar les fitxes.
6.-Pintar el mapa del País Valencià, posar el nom i completar la frase:
“Quina Terra més bonica”
7.-Llibret Còmic, dibuixar, pintar i completar frases
8.-Elaborar distintiu per a la festa.
9.- Activitats col.lectives Festa del 9 d’octubre

En els anys antics, a aquesta terra on nosaltres vivim, hi havien uns
pobles anomenats ibers. Els ibers vivien en cabanes a la muntanya, i
cuidaven els seus ramats d’animals.
Fins que unes naus van arribarper la mar. De les naus
desembarcaren persones que venien de lluny, eren els fenicis i els
grecs. Els fenicis i els grecs digueren:
“Quina terra més bonica”, i es feren amics dels ibers.
En passar el temps, navegant en altres naus, aplegaren els romans i
els cartaginesos, i tots digueren:
“Quina terra més bonica, volem viure aquí”.
Primer lluitaren uns contra altres, però a la fi es feren amics i
visqueren en pau. Construïren cases, viles i camins. Treballaren la
terra, pescaren i viatjaren molt.
Anys després van aplegar els visigots, venien dels països del nord i
van dir:
“Quina terra més bonica, volem viure aquí”.
Segles avant, arribaren els àrabs procedents del sud.
Uns i altres construïren castells i ciutats.
Un dia va aplegar un rei anomenat Jaume I. En Jaume venia amb els
seus soldats i també van exclamar:
“Quina terra més bonica, volem viure aquí”.
El rei Jaume I va entrar a València un 9 d’Octubre i va dir que tots
els que vivien en aquesta terra eren valencians. Per a no oblidar-ho
van escriure el “Llibre dels Furs” .
Per això nosaltres el dia 9 d’Octubre celebrem la Festa dels
Valencians. La festa de tots els qui vivim en aquesta bonica terra.
P.G.

Nom............................... Data...................................
Llig la lectura i contesta:
Qui vivia en aquesta terra en els anys antics?
Quines persones arribaren?
Per on van vindre?
En què viatjaven?
Què deien tots els que venien?
D’on van vindre els visigots?
D’on van vindre els àrabs?
Què van construir entre tots?
Què va dir Jaume I quan va venir?
Què celebrem el 9 d’octubre?
Fes un cartell sobre algun paràgràf de la lectura. ( Si vos dividiu en equips, cada
equip pot fer el cartell d’un paràgraf diferent.)

