EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE SUPERIOR. ELS IBERS
Programa d’activitats

Artur Martorell

Baix Penedès

Calafell

3 dies / 2 nits

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Arribada i Instal·lació

Gimcana dels Ibers

Joc d’orientació dels Ibers
.

Els Ibers i el mar
(descoberta de la platja)

Visita a la Ciutadella Iberica de
Calafell

Tornada i
Adéu-siau

Cossetans i Romans

Els símbols Ibers.
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TARDA
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Els ibers i el mar.
Descoberta de la platja de Calafell. Treball de la importància del mar per a la civilització ibera. Recollida de restes d’éssers vius i volada d’estels.
Cossetans i romans
Els ibers de Calafell van marxar quan van arribar els romans. En aquest joc de nit d’estratègia, els nens/es viuran
en primera persona la competència entre aquestes dues civilitzacions.
Gimcana dels ibers
A través de diferents jocs i proves dinàmiques els nens/es aprendran aspectes de la cultura ibera i del seu estudi
actual: ramaderia, caça, pesca, guerra, arqueologia,... podrem fer un taller d’escriptura ibera un tros de roba
fent servir òxid de ferro, tal i com ho feien els ibers.
Tots els cossetans i cossetanes han de conèixer molt bé els animals que viuen al mar. A la casa de colònies hi
ha uns aquaris on podrem observar alguns animals dins l’aigua. També coneixerem la col·lecció de petxines i
animals secs
Visita a la ciutadella ibera de Calafell
La Ciutadella és un jaciment reconstruït amb tècniques d’arqueologia experimental. En aquesta visita guiada
pels educadors de la Ciutadella, els nens/es podran descobrir com era el dia a dia dels ibers de Calafell

Els símbols dels ibers
En aquest joc de nit aprendrem els principals símbols ibers i quina
representació tenia tot jugant i fent estratègia per poder guanyar.
Joc d’orientació dels ibers Joc on aprendrem tècniques d’orientació
mitjançant GPS i mapa, i on també veurem plantes que també
utilitzaven els Ibers.
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