Educació
Secundària

NOTA: L'activitat s'ofereix per a tots els nivells d'educació secundària, fet que
implica petites variacions en els conceptes explicats i la metodologia emprada per
tal d'adaptar-la al nivell en qüestió.
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EL MAR VE A L'INSTITUT

E.S.

SESSIÓ PER A 1 GRUP CLASSE

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

2 HORES

€

4€/alumne

-1,50€

OBJECTIUS:
Conèixer de primera mà els organismes que viuen al mar.
Apropar el medi marí a les escoles.
Conscienciar sobre el respecte cap al medi natural.
Conèixer les adaptacions dels organismes marins.
Aprendre a identificar espècies fent servir una clau dicotòmica.
Descobrir els microorganismes que poden habitar en una gota d'aigua de mar.
Comprovar les conseqüències de l'acidificació dels oceans.
Entendre el mètode científic.
Fomentar el pensament crític.
Fomentar el treball en equip.

DESCRIPCIÓ:
El mar ve de visita a l'institut! Mitjançant organismes vius, col·leccions d'organismes secs i
material de laboratori, ens transformarem en biòlegs marins i descobrirem tot allò que
s'amaga sota l'aigua sense moure'ns de classe.
Aproparem els alumnes als ecosistemes marins. Passarem per quatre estacions: «Els més
petits», on observarem amb lupes binoculars els microorganismes que es troben surant a
l'aigua i n'analitzarem les característiques; «Col·leccions seques», on identificarem restes
d'organismes secs aprenent a utilitzar una clau dicotòmica; «Memory», on aprendrem els
noms científics de diferents algues a través d'un joc a cegues; i «Problemes», on
aprendrem els efectes que té l'acidificació dels oceans a través d'un experiment en què
posarem en pràctica el mètode científic.

FUNCIONAMENT:
En cas de no disposar de laboratori, l'activitat es pot adaptar sense problemes a una
aula normal; només és necessari poder dividir-la en 4 espais i tenir un endoll disponible.
Cal que els alumnes estiguin repartits en 4 grups, 1 grup per a cada espai.
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E.S. ESPÈCIES INVASORES: EL MOSQUIT TIGRE
SESSIÓ PER A 1 GRUP CLASSE

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

2 HORES

€

4€/alumne

-1,50€

OBJECTIUS:
Conèixer de primera mà els organismes que viuen al mar.
Apropar el medi marí a les escoles.
Conscienciar sobre el respecte cap al medi natural.
Conèixer les adaptacions dels organismes marins.
Aprendre a identificar espècies fent servir una clau dicotòmica.
Descobrir els microorganismes que poden habitar en una gota d'aigua de mar.
Comprovar les conseqüències de l'acidificació dels oceans.
Entendre el mètode científic.
Fomentar el pensament crític.
Fomentar el treball en equip.

DESCRIPCIÓ:
Coneixerem de prop una espècie invasora que avui en dia s'ha convertit en una plaga
urbana. Coneixerem les fases del seu cicle vital amb mostres vives que observarem amb
lupes binoculars i aprendrem a diferenciar un mosquit tigre d'un mosquit comú. També
descobrirem els problemes de salut que pot generar i què podem fer com a ciutadans per
ajudar en el control d'una plaga com el mosquit tigre mitjançant la ciència ciutadana.

FUNCIONAMENT:
En cas de no disposar de laboratori, l'activitat pot adaptar-se a una aula normal.
Cal que els alumnes estiguin repartits en grups de 3-4 persones.
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