LA CARPA JUANITA I ALTRES PEIXOS
Educació Infantil
Descripció
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! També podrem veure
peixos ben curiosos de diferents llocs del món i altres objectes fantàstics que el Sr. Francesc
Roig Toqués va col·leccionar fins a crear el seu Museu de Curiositats Marineres. L'activitat
finalitzarà amb un taller plàstic on els infants podran crear el seu peix imaginari.
Objectius didàctics
Referits a fets, conceptes i principis:
•
•
•
•

Descobrir la Carpa Juanita i la seva història
Reconèixer la Carpa i el Porró del bestiari de la Festa Major
Conèixer curiositats sobre els peixos del museu.
Apropar-se al món del mar a través de petites històries dels objectes del museu

Referits a procediments:
•
•
•

Escoltar contes
Descobrir objectes de vaixells (mascarons, campana, timons, etc)
Observar peixos de diferents espècies

Referits a valors, actituds i normes:
•
•
•
•

Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar
Fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat
Gaudir dels contes i les històries marineres
Conèixer les normes de conducta als museu

Metodologia
•
•
•
•

Observació de peces del museu
Manipulació de material didàctic
Experimentació amb material de rebuig per crear un peix
Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat

Durada
1 hora i 30 minuts
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.

