UN MAR DE COSES PER CONÈIXER

Ed. Infantil i C. Inicial

Descoberta del port
i la platja

PROGRAMACIÓ
10.00.-h

LLOC DE REALITZACIÓ

10,30.-h
11,00.-h

Platja i port pesquer de Vilanova i la Geltrú

PREU: 10.-€ per participant
Inclou:

No inclou:

12,45.-h

- Material de l’activitat
- Record per la classe
- Monitors matí i tarda
- Entrada al port pesquer
- Treball previ enviat a l’escola
- Dossier per mestres
- I.V.A.

- Autocar
- Dinar

13,15.-h
14’15.-h
15.00.-h
15,30.-h
16,00.-h

Arribada al port pesquer i rebuda
dels monitors/es
Esmorzar amb mestres i monitors
Presentació del Jan el pescador
Visita al port pesquer
Activitats participatives en petit grup
sobre; els vaixells, els pescadors i els
animals marins.
Caminada pel passeig marítim fins el
parc de ribes roges ( 500 metres)
Dinar amb mestres
Descoberta de la platja
Recollida de mostres marines
Joc lliure amb estris típics de platja
Comiat d’animació i obsequi de
record
Tornada a l’escola

HORARI:
Matí de 10’00h a 13’15h i tarda de 14’15h a 16’00h.
Possibilitats d’adequar l’activitat, la sortida i l’horari als interessos del centre i del grup-classe. Consulta prèvia abans de la sortida.

CONTINGUTS
Fets i Conceptes:
- El port.
- La tasca dels pescadors: estris de pesca, la barca de
pesca i els tipus de pesca
- La platja
- Els habitants del mar: els peixos, les aus, les algues i
els crostasis.
Procediments:
- Observació directa de l’ entorn.
- Relació de les parts del port amb l’activitat pesquera.
- Observació de fitxes il·lustrades amb objectes i
elements del port i del mar.
- Experimentació amb elements marins.
Actituds:
- Atenció a les explicacions.
- Curiositat per l’entorn.
- Treball en petit grup.
- Participació en la dinàmica de la visita.
- Respecte per l’ entorn natural.

Els mariners i la mar salada, els
peixos i pescadors, el port i els
vaixells, la sorra, les gavines, les
algues, les pexines…Quin mar de
coses ! Farem una descoberta de la
platja i el port de Vilanova i la Geltrú,
on hi trobarem els elements que
formen el medi marí.

