Fitxa del taller

La gimcana del mar (I)

Fitxa per al monitor

Què aprendrem?
•

Personalitzarem el joc de la «Gimcana del Mar» i mitjançant el joc adquirirem coneixements sobre
el mar i la vela sostenible.

Durada:
30 minuts

Lloc?

Edats

Aula

8-14 anys

Tipus d’activitat
Reflexiva, creativa

Com ho farem?
Farem grups de 1-4 persones (el número pot variar segons les edats).
L’objectiu del taller és complementar
el joc, la «Gimcana del Mar», el qual
té preguntes genèriques sobre el mar.
Completarem el joc amb preguntes
sobre navegació, sobre l’escola de
vela, sobre el municipi, sobre consells
de com ser un navegant sostenible
(que podem extreure de la web de
sostenible.vela.cat) o sobre algunes
temàtiques que els/les monitor/es
vulguin tractar.
Contra de la portada
Cada grup ha de pensar 4 preguntes
sobre les temàtiques escollides. Les
preguntes han d’estar formulades de tal manera que tinguin una resposta concreta i clara. Cada
grup escriurà en secret les preguntes. Com les preguntes són de resposta múltiple, cada pregunta
ha d’anar acompanyada per 3 respostes, dues d’elles falses o no precises, i una tercera que serà
la correcta. Cada grup escriurà cada pregunta (i les respostes) en una targeta que el monitor/a els
la doni.

Nota: abans de fer el taller, el monitor ha de revisar el taller «Gimcana del Mar» per saber com és
aquest joc. Aconsellem tenir impreses les targetes de l’altre joc per a estar familiaritzat amb la dinàmica. Per aconseguir integrar al màxim les preguntes al joc, recomanem imprimir en cartolina
o en paper i enganxar en una cartolina la part de les targetes on surt la «medusa» (veure imatge).
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Passos:
•

Ensenyarem als alumnes les fitxes del joc «Gimcana del Mar» per a que vegin com estan formulades les preguntes i les respostes.

•

Entre tots pensarem quines temàtiques poden tenir les preguntes que volem fer.

•

Entrarem a la web de Greensailing per agafar alguna dada interessant o idees sobre les que fer
les preguntes.

•

Cada grup o persona elaborarà les preguntes amb les corresponents respostes. Les preguntes i
respostes s’escriuran en unes targetes del joc «Gimcana del Mar» que prèviament s’han imprès.

•

Fer grups i jugar una estona per a testejar les preguntes i les respostes.

•

Per a concloure el taller, s’ha d’omplir la fitxa de l’alumnat

Material:
•

Folis i material de papereria (coles, cartolines...)

•

Fitxes del joc la Gimcana del Mar impreses en cartolina

•

Fitxes de l’alumnat impreses

Base científica:
Es consultarà la web de sostenible.vela.cat per extreure consells sobre vela sostenible.
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