Visita al port pesquer de Vilanova i la Geltrú (Visita
Virtual)
Cicle superior de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Superiors

Descripció:
Visita virtual al port pesquer de Vilanova i la Geltrú per poder conèixer el funcionament de
les instal.lacions del port i les tipologies de barques i sistemes de pesca mitjançant material
audiovisual i finalitzant l'activitat amb un joc interactiu.

Objectius didàctics
Referits a fets, conceptes i principis:
- Conèixer com i què es pesca a Vilanova i la Geltrú
- Conèixer com funciona la venta de peix a la llotja
- Conèixer l'origen del peix que es troba al mercat
Referits a procediments:
- Identificar i localitzar els diferents serveis del port pesquer (casetes pescadors, llotja,
màquina de gel,...)
- Comprendre el camí que fa el peix des que es captura fins que arriba al mercat
- Observar les característiques de les diferents tipologies de barques de pesca
Referits a valors, actituds i normes:
- Fomentar la curiositat per conèixer el món de la pesca
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar
- Formular preguntes
- Aprendre a valorar l'ofici de pescador
Metodologia:
- Manipulació de material didàctic
- Observació dels serveis i embarcacions del port
- Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat
Es podrà accedir a la visita a través d'un link que es compartirà amb el tutor/a del grup
interessat i que ell/a podrà compartir amb l'alumnat. Aquest link s'enviarà al tutor/a un cop
hagi reservat l'activitat. Es proposarà al tutor/a una trobada telemàtica prèvia o una trucada
amb una de les educadores de l'Espai Far per explicar el funcionament de la visita virtual..

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.

