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Punt 1
Situacio estrateègcica de Berga
c

Quaderns Didààactics Primaària

Marqueu en el mapa de la vila de Berga els diferents carrers que són més importants i
les 3 entrades de la ciutat . Passeig de la Pau, Passeig de la Indústria, el Carrer Ciutat o Major...

Punt 2
Fotografs
berguedans
c
c

Tria 3 fotografies i descriu el que hi veus

La Patum 1868, autor Rafael Lozano
Berga, Plaça Viladomat, autor A. Toldrà Viazo
Vista panoràmica Berga, Deseuras 1968

Punt 3
La Berga Medieval - la formacio de la vila
Arbre Geneològic: Quin nom surt més d'home i quin de dona? Pere i Sibil·la
Dibuixa la Torre de la Petita
Quin nom rep el castell? Castell de Sant Ferran

Punt 4
Elois, Patum i Queralt
PATUM, Posa el noms de les comparses que surten a la Plaça de Sant Pere Tucs i Cavallets, maces, guita,
àliga, nans vells, gegants, nans nous, plens i tirabols
Quina és el més espectacular de tota la festa de la Patum? Els plens
Dibuixa-ho
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PATUM, Posa el noms de les comparses que surten a la Plaça de Sant Pere
Tucs i Cavallets, maces, guita,àliga, nans vells, gegants, nans nous, plens i tirabols
Quina és el més espectacular de tota la festa de la Patum? Els plens
Dibuixa-ho
ELOIS, Descriu amb 3 linies la festa dels Elois
La ciutat de Berga celebra el quart diumenge de juliol la festa dels Elois.
festa de lantic gremi dels traginers i gent de tralla i de bast, patró dels quals és Sant Eloi.
A diferència de la Patum que és el protagonista el foc, dels Elois ho és l'aigua.
El diumenge s'inicia la cavalleria, on tot els veïns de Berga remullen amb galledes d'aigua els que participen de
dit seguici, arriben a la plaça de Sant Pere on hi ha la benedicció i dels animals.
Tot seguit és fa un esmorzar al portal de Santa Magdalena.
A continuació es va ofici a Sant Francesc, i al claustre del convent és celebra un casament típic de l'alt Berguedà.
S'acaba la festa a la plaça de Sant Joan on és balla el ballet de Déu.
QUERALT, Quin dia es celebra la gala del Santuari de Queralt? El dia 8 de setembre

Punt 5
Muralles, Portal de Santa Magdalena
c

Escriu el nom de 3 portals, i digues quin és el nom de l'únic portal conservat de la ciutat.
Portal de Sallagossa, Portal dels Estudis, Portal del Lledó.
L'únic portal que es conserva és el portal de Santa Magdalena.

Punt 6
La Berga
que treballa
c

Quin és el nom de la màquina de filar més importat de la ciutat? Maixerina o berguedana
Apunta el nom de 3 molins existents al llistat de la riera de Metge
Molí del Guiu, Molí de l'Alou, Molí de Cal Quimserra
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Punt 7
La Berga que resa

Podries dir el nom de 3 capelletes de la vila de Berga
Capella placeta Ciutat, Carrer del Àngels, Ronda de Queralt

Punt 8
La Berga Carlina

Anomena 3 objectes de les vitrines, relacionades amb el tema dels Carlins.
Prismàtics de Lluís Rosal, 2 segells, Permís d'armes, fotografia...
Fes un dibuix de l'impremta.

