EL MUSEU DEL MAR: DESCOBRIM LA VILANOVA MARINERA
Educació primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Descripció
Visita dinamitzada al Museu del Mar i a l'espai Víctor Rojas per conèixer la història d'un barri
que ha estat motor del creixement de la ciutat. Coneixerem la història dels indians vilanovins
que van marxar a fer fortuna a Amèrica i descobrirem la vida dels pescadors i de les seves
famílies. S'adaptaran els continguts als diferents cicles educatius.

Objectius didàctics
Referits a fets, conceptes i principis:
•
•
•
•

Conèixer la història marinera de la ciutat
Descobrir elements del patrimoni mariner vilanoví com el bot de salvament Víctor
Rojas
Ser conscients de la transformació urbana del barri de mar
Valorar la memòria oral com a document històric

Referits a procediments:
• Observar peces de la col·lecció del Museu del Mar
• Formular hipòtesi sobre l'origen i ús d'alguns dels objectes exposats
• Comparar imatges del barri de mar a l'antiguitat i a l'actualitat
• Escoltar les entrevistes de l'àmbit "Un objecte, una història"
Referits a valors, actituds i normes:
•
•
•
•
•

Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar
Respectar les normes de conducta als museus
Formular preguntes
Participar activament en la recerca d'informació al museu
Fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat

Metodologia
• Observació de peces del museu
• Diàleg amb l'educador que condueix l'activitat
• Manipulació de material didàctic
Durada
1 hora i mitja

Inscripcions
Preu: 35 euros per grup/classe. Els grups que concertin la visita de dos museus municipals
(Víctor Balaguer/ Casa Papiol/ Torre Blava/ Espai Far) gaudiran d'un descompte del 20%.
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.

