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10. Formentera en les teues mans

Aquesta proposta pretén apropar el patrimoni cultural i natural de Formentera als alumnes
que ens visiten des d'altres illes.
Formentera

ITINERARIS CORRESPONENTS ITINERARI A: Descoberta de Sant Francesc Xavier
ITINERARI B-1: L’estany Pudent/ITINERARI C-2:Torrent de s’Alga i Torre des Pi des Català
ITINERARI D: Es Caló i camí de sa Pujada
ITINERARI E-2: Baixada al far de La Mola
NIVELL

Primària-ESO

OBJECTIUS

•
•
•
•
•

Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa.
Reforçar la consciència mediambiental dels alumnes.
Apropar els antics oficis (mestre saliner, faroner, pescador) als alumnes.
Conèixer les particularitats del poblament de Formentera.
Conèixer la intensa relació entre platja, dunes i praderies de posidònia.

CONTINGUTS

•
•
•
•
•
•
•
•

Sepulcre megalític de Ca na Costa.
La feina dels mestres saliners.
El far de la Mola. La feina dels faroners.
El Camí de sa Pujada
La feina dels pescadors. Els escars.
Descoberta de Sant Francesc Xavier.
L’Estany Pudent. Ecosistema/ Les torres de defensa.
Platja, dunes i posidònia

METODOLOGIA

Metodologia activa basada en treball cooperatiu al voltant d'una senzilla gimcana que fa
de fil conductor al llarg del recorregut.

ATENCIÓ DE NESE

En les reunions prèvies, tutors i responsable del CA precisaran el tipus d'adaptació que
requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials.

TEMPORALITZACIÓ
MATERIALS

Un dia i mig.
Medalles zones
Calçat esportiu, roba esportiva, protector solar, gorra, aigua.
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