Bits d’intel·ligència de la ciutat de Vic
Presentació

Proposta metodològica

La col·lecció de Bits de la Ciutat de Vic que teniu a les mans és una proposta
elaborada pel Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i adreçada als nens i nenes
d’Educació Infantil de tots els centres educatius de la ciutat.

Una proposta metodològica per treballar els
BITS* a l’educació infantil és presentar les
imatges als nens i a les nenes de forma ràpida:
un segon per a cada bit, és a dir, deu bits en deu
segons. La freqüència de les sessions pot ser de
tres cops al dia, distribuïts al llarg de la jornada
escolar. Es passaran els mateixos bits durant
deu dies, i llavors es canviaran.

L’objectiu del projecte és fomentar el coneixement que tenen els nostres alumnes
sobre la seva ciutat, a través d’una proposta metodològica adaptada a les seves
necessitats com són els bits d’intel·ligència. Es tracta de que els alumnes
d’educació infantil de la ciutat coneguin i aprenguin a estimar la ciutat on viuen: Vic.
Des de la direcció del Projecte Educatiu de Ciutat, i prèvia coordinació amb un grup
de mestres d’educació infantil representants de tots els centres educatius de la
ciutat, es va decidir elaborar tres blocs de Bits: d’escultures públiques de la ciutat;
de monuments i espais emblemàtics; i de festes i tradicions.
El treball transversal efectuat per aquest grup de mestres, sota la direcció del Dr.
Ramon Rial, professor de la facultat d’Educació de la Universitat de Vic, suposa un
pas endavant pel que fa al foment de l’estima i el coneixement de la ciutat de Vic
per part dels nostres infants.

Anna Erra i Solà (Regidora d’Educació)
Ajuntament de Vic

L’objectiu del treball de bits amb els alumnes
pretén:
1. Desenvolupar la memòria per augmentar la
capacitat de retenció de la informació.
2. Estimular la intel·ligència.
3. Fomentar la curiositat i l’interès dels infants.
4. Millorar la capacitat d’atenció.
5. Augmentar el lèxic.
*Un BIT és una unitat de mesura del contingut informatiu d’un missatge, que equival a
la informació continguda en el més elemental de tots els missatges possibles, aquell
que només té dues alternatives igualment probables: sí o no, o, més generalment, 0 o 1.
Definiríem els bits com a unitats d’informació que es poden presentar en cartolina o en
presentacions PowerPoint.
En els bits de cartolina a la cara del davant hi ha una fotografia o bé una il·lustració. La
cara del darrera conté la informació de la imatge que ha d’arribar als nostres alumnes.
La mestra pot explicar aquesta informació o subratllar-ne les parts que cregui que són
essencials.
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Edificis emblemàtics
Casa Serratosa (Escola de Música de Vic)
Data de construcció: segle XX (1921)
Estil: modernisme

La casa Serratosa (o de Carme Collell) del carrer Torras i Bages és, avui, molt
coneguda perquè és la seu de l’Escola de Música i del Conservatori de Vic.
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Després d’haver estat construïda com a casa particular d’una família, l’any 1981
va ser comprada per l’Ajuntament de Vic, que la va destinar al seu ús actual.
La casa és d’un estil modernista tardà, obra de l’arquitecte barceloní Manel
Joaquim Raspall i Malloll (1877-1937).

La casa Serratosa està situada fora del centre històric de la ciutat, al carrer
Torras i Bages, i forma part d’una sèrie d’edificis continus que, amb una
única excepció, són tots d’estil modernista. L’ús del ferro forjat, les formes
arrodonides dels balcons i dels finestrals i l’ús de diversos materials (com
fusta, ferro, ceràmica, vitralls de colors...) en són alguns dels elements més
destacables.

Bits de la ciutat de Vic

Bits de la ciutat de Vic

Escultures de la ciutat
Els quatre punts de l’Assamblea de Catalunya (Joan Furriols)
Data: 1996
Material: Acer
Lloc: Parc de Xavier Roca i Viñas
Aquesta escultura és un record i un homenatge a l’Assemblea de Catalunya.
L’Assemblea de Catalunya va ser un punt de trobada de persones que, a partir
de 1971, es van reunir per demanar que el nostre país pogués viure en llibertat,
és a dir, sense dictadura, i que la nostra llengua i la nostra cultura fossin
respectades pels governants. Les persones de l’Assemblea també demanaven
que ningú no fos perseguit per defensar la democràcia.
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Festes i tradicions
Sant Joan
Se celebra la nit del 23 de juny.

La nit de Sant Joan és la més curta de l’any. A casa nostra celebrem l’entrada
a l’estiu i a les vacances. Per això, a la plaça Major i a diferents barris de la
ciutat s’encenen fogueres, que la tradició explica que es fan amb objectes de
fusta vells o en desús, i es tiren petards de totes mides i colors. La festa va
acompanyada de coques, xerinola i, a vegades, de petites disfresses.
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