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INFORMACIÓ PROFESSORAT 
Llegendes de Girona és un recorregut basat en un recull de quinze llegendes que fan referència a 
algun indret, episodi o personatge de la ciutat, ordenades d’acord amb un itinerari pensat tant per 
poder-lo fer d’un sol cop, com per resseguir-lo de forma segmentada.  

OBJECTIUS 

• Acostar els nens i les nenes al coneixement de la ciutat a partir de les llegendes. 
• Recuperar llegendes de la ciutat que són a punt de perdre’s. 
• Identificar determinats elements de la ciutat amb la seva llegenda. 
• Aprendre a estimar el patrimoni cultural. 
 

GUIÓ DE L’ACTIVITAT 

Abans de l’itinerari 
 
Recomanem parlar amb els alumnes abans de l’itinerari sobre què és una llegenda, insistint en el 
fet que la llegenda sol partir d’un fet més o menys real i es va alimentant de la imaginació de qui la 
va explicant i de qui la va escoltant. 
 

Durant l’itinerari 
 
Durant l’itinerari els nens i les nenes escoltaran les llegendes que els explicaran ja sigui l’educador 
o educadora, ja sigui els mestres en el cas que hagin triat l’opció de fer l’itinerari sense educador, i 
recorreran els indrets de la ciutat on estan situades les referències físiques de cada llegenda. 

Després de l’itinerari 

Un cop a l’aula, és important que els alumnes realitzin les fitxes proposades per concretar i acabar 
el treball sobre l’itinerari de les llegendes de Girona.  
 

Important 
 

• Us agrairem que, un cop realitzat l’itinerari, respongueu l’enquesta de valoració que rebreu 
electrònicament al centre. La vostra opinió és degudament estudiada per si cal modificar algun 
element de l’activitat. 

 
• Si voleu, ens podeu fer arribar alguns dels dibuixos de les llegendes que hagin fet els nens i 

les nenes a les fitxes i els mostrarem a la web de La Caseta. 
 

  
 


