EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. TREBALL DE SÍNTESI. PRIMER CICLE. ACOSTA’T A LA COSTA
Programa d’activitats

Artur Martorell

Dia 1

MATÍ

Baix Penedès

Calafell

Dia 2

Arribada i Instal·lació
Presentació del Treball de
Síntesi
La Biodiversitat Marina

3 dies / 2 nits

Dia 3

Activitats esportives

.

Situa’t, Calafell i el Baix
Penedès

TARDA

Estudi d’una platja natural:
els muntanyans de
Torredembarra

El Port de Vilanova i la Geltrú

Cossetans i Romans

Festa de cloenda

Tornada i
Adéu-siau

NIT
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Situa’t. Calafell i el Baix Penedès
En aquest bloc es pretén que els alumnes apliquin la cartografia aplicada al terreny d’estudi d’un territori concret i que s’analitzi el clima de l’entorn dissenyant
i interpretant un climograma. Exercicis relacionats amb la demografia, geografia comarcal, consulta bibliogràfica.
Estudi d’una platja Natural: els Muntanyans de Torredembarra
Els ecosistemes costaners, formats principalment per aiguamolls i dunes, han patit molt l'impacte transformador de l'home, provocat principalment per
l’augment del turisme. La platja de Torredembarra és una de les poques mostres que queden del que durant segles va ser la costa catalana i per aquest motiu,
està inclosa dins el Pla d'Espais d'Interès Natural. Farem un itinerari per la zona de dunes i aiguamolls i més tard podrem gaudir de la platja de Torredembarra.
El desplaçament fins a Torredembarra el farem amb bus.

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.
La Biodiversitat Marina
En aquest bloc de 3 hores a la casa de colònies coneixerem les relacions que es donen en l’ecosistema marí, les fluctuacions de l’energia, les xarxes tròfiques...
Farem observació dels animals i plantes dels aquaris de la casa de colònies, representatius del Mar Mediterrani. Estudi de les diferents adaptacions al fons
rocós i al fons sorrenc. Toca-toca d’animals dels aquaris. Es faran diversos jocs de la biodiversitat per aprendre quina funció té cada ésser que forma la xarxa
tròfica? Si desapareix alguna espècie, com afecta a la resta? Quina influència té l’activitat humana en els ecosistemes marins? I es farà una visita a la col·lecció
de petxines i animals secs. Treball amb el quadern blau, eina educativa editada per la Fundació Pere Tarrés.
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Port de Vilanova i la Geltrú
Aquest bloc de 3 hores el farem a la casa de colònies. Inclou diferents activitats, totes elles ens ajudaran a resoldre les preguntes i exercicis del dossier de
treball. Inclou l’explicació de les principals arts de pesca, l’organització d’un port i el circuit comercial del peix amb l’ajuda de murals i diapositives i de jocs
moguts relacionats amb el món de la pesca. Farem també un taller de nusos mariners: nus del vuit, nus pla, as de guia,... aprenem quin us se’n fa.
Visitarem el port on veurem la llotja, coneixerem els principals peixos d’interès comercial i observarem els diferents tipus d’embarcacions i arts de pesca. El
desplaçament per anar fins a Vilanova es fa en bus o en tren.
Festa de Comiat
Festa amb música actual al gust de gairebé tots. Els alumnes poden dur la seva pròpia música en un USB, reproductors mp3 o mp4.
Esports d’Aventura
Farem esports d’aventura a la casa de colònies. Per tal que tots els alumnes puguin participar és imprescindible que el responsable del grup tingui totes les
autoritzacions degudament complimentades.
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