PROPOSTA
DIDÀCTICA

DESCRIPCIÓ

3. Formentera a la prehistòria. Ca na Costa i Cap de Barbaria II
Aquesta proposta comença amb la visita al Sepulcre Megalític de Ca na Costa on
els grups de treball documenten sobre el terreny les característiques del sepulcre.
El bus ens porta després a la segona zona de treball, Cap de Barbaria II on
l’expedició continua.

CENTRE D'INTERÈS La prehistòria a Formentera: Sepulcre megalític de Ca na Costa i Jaciment de Cap de
Barbaria II
Sant Francesc Xavier- Sepulcre megalític de Ca na Costa (NO de l’Estany Pudent) -Cap de
ITINERARIS
CORRESPONENTS Barbaria II (SO de l’illa)

NIVELL
OBJECTIUS

CONTINGUTS

METODOLOGIA

Primària-ESO
•
•
•
•
•

Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts.
Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni prehistòric de l'illa.
Valorar els estudis arqueològics sobre Formentera.
Conèixer les característiques principals del poblament de Cap de barbaria II
i del sepulcre de Ca na Costa.
Apropar els alumnes a la tasca arqueològica que es realitza a l’illa.

•
•
•
•

La prehistòria a les illes Pitiüses i el seu estudi
Arquitectura domèstica, defensiva i funerària
Característiques del sepulcre megalític de Ca na Costa
Característiques del jaciment de Cap de Barbaria II

Metodologia activa, organitzada en grups de treball: els nostres arqueòlegs.

ATENCIÓ DE NESE En les reunions prèvies a la sortida, tutors i responsable del CA precisaran el tipus
d'adaptació que requereixin els alumnes amb necessitats educatives especials.
TEMPORALITZACIÓ Abans de la sortida (opcional): 90’
Sortida: 4 h
Posterior a la sortida (opcional): 90’
MATERIALS

Abans de la sortida (opcional): Mural digital (https://www.padlet.com)
La sortida: Càmeres, carpetes, fitxes de recollida de dades.
Posterior a la sortida (opcional): Mural digital (https://www.padlet.com)
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