ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES A L'ENTORN DE MAR (inclou sortida amb barca) Resum

EDUCACIÓ INFANTIL
“VIATGE AL FONS DEL MAR”
(Durada aproximada: 3 hores -1/2 dia-)
Els alumnes d’educació infantil realitzen un conjunt de tallers relacionats amb
l’entorn marí.
El port de Mataró: Una visita al port del Mataró ens apropa a la realitat
marinera de la comarca del Maresme. Aquest taller es complementa amb una
passejada en barca.
Toca-Toca d’animals marins: Aquest taller pretén que els alumnes aprenguin
a identificar alguns dels animals marins més habituals de la nostra costa i que
en coneguin les seves característiques principals.
Cadascú al seu lloc: Activitat manual amb ús de retallables per descobrir on
viuen alguns dels animals i vegetals del nostre litoral.
Collage marí: Taller de manualitats amb petxines i sorra de la platja per fer
làmines.
Contes i jocs a la vora del mar: Històries per aprendre, tot jugant, conceptes
que ajuden l’alumne a comprendre el funcionament de l’entorn marí.

EDUCACIÓ PRIMARIA
“ELS NOSTRES AMBIENTS SUBMARINS”
(Durada aproximada: 3 hores -1/2 dia-)
Aquesta activitat consta de tres tallers diferents:
Visita al port de Mataró: Ens apropa a la realitat marinera de la comarca del
Maresme. Aquesta activitat es complementa amb una activitat de barca.
Els peixos mediterranis: Estudiarem l’anatomia interna i externa de les
espècies comercials més típiques de la costa catalana.
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El tercer taller es triar en funció de l’edat dels alumnes.
Cadascú al seu lloc (C.I, C.M): Taller de manualitats per a descobrir on viuen
alguns dels animals i vegetals del nostre litoral.
La vida microscòpica (C.S): Observació d’organismes planctònics, tot
aprenent a identificar-los i entenent la seva importància en el mar.
“DESCOBRIM EL MEDI: LA PLATJA”
(Durada aproximada: 3 hores -1/2 dia-)
Els alumnes de Primària realitzen tres tallers relacionat amb el mar. En funció
de l’edat mitjana dels components del grup, els tallers es complementen amb
un dossier complementari.
Taller a la platja: A la platja de Mataró aprendrem el procés de la formació
de les platges, les seves característiques i les seves problemàtiques,
impulsarem el coneixement del medi i fomentarem l’actitud respectuosa cap a
l’entorn.
El port del Mataró: Durant la visita al port del Mataró, els alumnes
treballaran les característiques d’un port, la identificació de les diferents parts
d’una barca i les de les arts de pesca. Aquest taller el complementa una
activitat en barca.
Els peixos mediterranis (CI,CM): Estudiarem l’anatomia interna i externa de
les espècies comercials més típiques de la costa catalana.

EDUCACIÓ SECUNDARIA
“ELS NOSTRES AMBIENTS LITORALS”
(Durada aproximada: 3 hores -1/2 dia-)
Els alumnes d’educació secundària realitzen un conjunt de tallers relacionats
amb l’entorn marí.
El port de Mataró: Durant la visita al port del Mataró, els alumnes
treballaran les característiques d’un port i la identificació de les diferents parts
d’una barca i de les arts de pesca. Aquest taller el complementa una activitat
en barca.
Els peixos mediterranis: Estudiarem l’anatomia interna i externa de les
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espècies comercials més significatives de la costa catalana.
El tercer taller es pot triar un d’aquests dos tallers:
Vida microscòpica: Observació d’organismes planctònics, amb l’ajut de
microscopis i lupes, per aprendre a identificar-los i per entendre la seva
importància en el mar.
Els mol·luscs: Taller d’introducció al coneixement dels mol·luscs. Permet
fomentar l’observació en l’alumne i iniciar-lo en els procediments de la
classificació i en el coneixement de l’evolució dels essers vius.
“DESCOBRIM EL MEDI: LA PLATJA DE MATARÓ”
(Durada aproximada: 3 hores -1/2 dia-)
Els alumnes de secundària realitzen tres tallers relacionats amb el mar.
Taller a la platja: A la platja de Mataró aprendrem el procés de la formació
de les platges, les seves característiques i les seves problemàtiques i
fomentarem el coneixement del medi i l’actitud respectuosa cap a l’entorn.
Aquest taller es completa amb la realització d’una enquesta ambiental sobre
vigilància de platges basada en el programa europeu “Costawatch”.
El port de Mataró: Durant la visita al port del Mataró, els alumnes
treballaran les característiques d’un port i la identificació de les diferents parts
d’una barca i de les arts de pesca. Aquest taller el complementa una activitat
en barca.

Port Mataró, mòdul B2 0830-MATARÓ Tel/Fax. 93 7904522 Mòbil 639119093
http://www.blaumar.cat e-mail: blaumar@blaumar.cat

