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Ubicat en el recinte del Far de Sant Cristòfol,
l’Espai Far compta amb tres espais expositius
dedicats al mar: el Museu del Mar de Vilanova
i la Geltrú, l’espai Víctor Rojas i el Museu de
Curiositats Marineres Roig Toqués.
Un dels principals objectius de l’Espai Far
és apropar el patrimoni mariner a les escoles
i especialment als seus alumnes i aportar
eines per a la seva descoberta.
A banda de les activitats que us proposem
en aquest programa, us oferim la possibilitat de
treballar conjuntament en projectes col·laboratius
o en organitzar activitats a mida de les vostres
necessitats. Què esteu treballant a classe?
Us podem ajudar?

El programa d’activitats que us presentem està
destinat a tots els cicles educatius, des d’Educació
Infantil fins a Batxillerat. A través de visites
dinamitzades i tallers, els alumnes podran descobrir
el món de la pesca, diferents tipus d’embarcacions,
la vida quotidiana de la gent de mar o les curiositats
que amaga el Museu Toqués i la Carpa Juanita,
entre altres temàtiques.
Us esperem!
EDUCACIÓ INFANTIL
La Carpa Juanita i altres peixos
Visita-taller
A partir d’un conte amb titelles els més petits
podran descobrir la història d’un peix molt especial,
la Carpa Juanita, que bevia en porró i menjava
d’una cullereta! Així com curiositats d’altres peixos
de diferents llocs del món que formen part del
Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués.
La visita finalitzarà amb un taller plàstic.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Barques, barquetes i vaixells
Visita-taller
A l’Espai Far es poden veure embarcacions de
tot tipus, grans com el bot de salvament Víctor
Rojas i minúsculs com la maqueta d’un vaixell fet
amb un gra de mill!!, maquetes de barques de
pesca i de vaixells de pel·lícula,... Una activitat
per descobrir les parts bàsiques dels vaixells i
diferents tipus d’embarcacions, creant després
el seu propi vaixell amb material de rebuig.

De peix, a la mar en neix!
Visita-taller
Una activitat per conèixer els principals peixos
que es troben a la nostra costa i d’altres d’arreu
del món així com la història del peix més
curiós de l’Espai Far: la Carpa Juanita. La visita
finalitzarà amb un taller plàstic on els alumnes
podran crear el seu propi peix imaginari.

Els antics oficis del mar
Visita dinamitzada
Les fotografies antigues, alguns objectes
i els relats orals ens parlen d’alguns oficis propis
del barri de mar, que actualment ja s’han perdut.
La visita ens apropa a conèixer oficis de la platja
com els boters, els mestres d’aixa, el torrer
del far, etc

El mar viu
Visita-taller
A partir de la col·lecció de malacologia i de peixos
del Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués,
els alumnes podran descobrir les principals
característiques d’alguns organismes marins.
Posteriorment es visitarà la zona dunar de la
platja del Far per a recollir material i estudiar-lo.
Activitat amb material didàctic específic i guiada
per biòlegs de l’Associació Edulis.
El viatge de la sorra
Visita-taller
Activitat centrada en la col·lecció de sorres de Museu
Roig Toqués en la que a partir d’experiments i jocs
es descobrirà de que està formada la sorra, quines
tipologies hi ha, com es formen les platges, etc. Es
visitarà també la zona dunar i la zona dels CollsMiralpeix per a observar de prop la platja i la sorra i
establir conclusions. Activitat amb material didàctic
específic i guiada per biòlegs de l’Associació Edulis.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA,
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
El curiós museu d’en Roig Toqués
i la Carpa Juanita
Visita dinamitzada
La col·lecció que anà atresorant el senyor
Francesc Roig Toqués al seu museu, amaga
objectes mariners molt curiosos: sorres d’arreu
del món, vaixells en miniatura, aparells nàutics,
l’esquelet d’una balena, mascarons de vaixells,...
i la història d’una carpa molt especial que bevia
en porró i menjava en cullereta!

El Museu del Mar:
descobrim la vilanova marinera
Visita dinamitzada
Visita al Museu del Mar per conèixer la història
del barri de mar i la vida quotidiana dels
pescadors i les seves famílies. I els perills que
suposa embarcar-se al mar i els antics objectes
de salvament com el magnífic bot Víctor Rojas,
insubmergible i autoredreçable.

PER A TOTS ELS CURSOS
Visita al Port de Vilanova i la Geltrú
En aquesta visita els alumnes podran observar
les diferents barques i arts de pesca que utilitzen
els pescadors de Vilanova. Si la visita es fa a
partir de les 15h, podreu veure la subhasta del
peix. Es pot combinar també amb la visita al
Museu del Mar. Activitat amb material didàctic
específic i adaptada a cada nivell educatiu, des
de P3 fins a Batxillerat i cicles formatius.
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Espai Far
Pujada del Far de Sant Cristòfol, 2
08800 Vilanova i la Geltrú
espaifar@vilanova.cat

Informació i reserves a:
www.espaifarvng.cat
T. 600 509 223

Preu per activitat:
30 € per grup/classe
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