DE PEIX, A LA MAR EN NEIX!
Cicle inicial, mig i superior de Primària
Descripció
Visita taller al Museu Roig Toqués centrada en la col·lecció de peixos a on
descobrirem la història d'un peix molt especial, la Carpa Juanita, una petita
carpa que bevia en porró i menjava d'una cullereta! La col•lecció presenta
un gran nombre d’espècies de diferents llocs del món. Podrem doncs veure
quines són les seves particularitats així com descobrir les espècies de la
nostra costa. L'activitat finalitzarà amb un taller plàstic on els alumnes
podran crear el seu propi peix imaginari.
Objectius didàctics
Referits a fets, conceptes i principis:
-conèixer característiques curioses de diverses espècies de peixos del món
-descobrir el fenòmen de la vilanovina Carpa Juanita, ensinistrada per beure
en porró i menjar en cullereta
-reconèixer i identificar les parts bàsiques d'un peix
Referits a procediments:
- comparar diferents espècies de peixos i establir similituds i diferències
- localitzar en un mapa mundi els oceans i mars on viuen diferents espècies
de peixos
- dissenyar un peix amb material de rebuig
- observar els peixos del Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués
Referits a valors, actituds i normes:
- fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat
- saber respectar les normes de conducta a l'hora de visitar un museu
- aprendre a treballar en equip
- formular preguntes i establir hipòtesis
- tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar
- participar activament en la recerca d'informació al museu
Metodologia
-

manipulació de material didàctic
manipulació de material de rebuig per a crear un peix
diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat i amb els companys

Durada
2 hores
Inscripcions
Preu: 30 euros per grup/classe
Forma de pagament: En efectiu el mateix dia que es realitza l'activitat o
mitjançant ingrés al c/c 0081 0050 11 0001212326 Banc de Sabadell
indicant el nom de l'escola i la data en que es realitza l'activitat.

