EL TRESOR DE LES PRIMERES PESCADORES
Cicle superior de primària

Descripció:

Un matí arriba al Museu del Mar un bagul misteriós. Al seu interior hi ha tot de notes, cartes,
fotografies i objectes relacionats amb la vida marinera vilanovina, i una capseta tancada
amb un cadenat, que aparentment amaga un tresor. L'equip educatiu no sap obrir el
cadenat, i demanen ajuda al grup escolar que els visita, per si poden resoldre els enigmes
valent-se de la informació i objectes que puguin trobar al Museu.

Objectius didàctics
Referits a fets, conceptes i principis:
- Aprofundir en el coneixement de la relació de Vilanova i la Geltrú amb el mar
- Valorar els avenços que ha comportat la tecnologia en el món de la pesca
- Entendre la importància del comerç i el port, de manera històrica i en l'actualitat
- Comprendre el concepte de pesca sostenible i valorar-ne la importància
- Conèixer personatges rellevants de Vilanova vinculats al mar
Referits a procediments:
- Aplicar el joc com a eina didàctica i de construcció de coneixement
- Fomentar el treball cooperatiu
- Potenciar la creativitat i el mètode científic: exploració, investigació, creació artística, etc.
- Vincular els processos d'aprenentatge desenvolupats durant la sessió amb situacions
quotidianes
Referits a valors, actituds i normes:
- Impulsar el sentiment de pertinença a un poble mariner
- Posar en valor la figura de la dona en un món tradicionalment masculí com el de la pesca
- Fomentar actituds cíviques i respectuoses envers el mar

Metodologia:
- Metodologia activa i participativa
- Treball de recerca i exploració en petit grup i posada en comú en gran grup
- Els infants coneixen els continguts principals de l'exposició permanent del Museu del Mar
a través del joc i la resolució de pistes i enigmes

Inscripcions
Preu: 35 euros per grup/classe
Forma de pagament: La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es
farà mitjançant una carta de pagament que l'Ajuntament enviarà al centre.

