PROPOSTA
DIDÀCTICA
DESCRIPCIÓ

7. Fem memòria(I). MOLINERS I FARONERS AL PILAR DE LA MOLA

Aquesta proposta pretén fer visibles els oficis del passat a partir del contacte amb els espais on
es desenvolupaven aquestes feines. Aprofitarem, a més, l'experiència d'alguns dels
protagonistes d'aquest passat encara viu.

CENTRE D'INTERÈS

Antics oficis

ITINERARIS
CORRESPONENTS

ITINERARI E-1. ESGLÈSIA I MOLÍ VELL DE LA MOLA.
ITINERARI E-2 BAIXADA AL FAR DE LA MOLA.

NIVELL
OBJECTIUS

Primària-1er cicle ESO
•
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•

•
•
•

•
•

Compartir i gaudir d'una jornada de descoberta junts.
Familiaritzar l'alumnat amb el patrimoni natural i cultural de l'illa.
Apropar els antics oficis (moliner/pagès/torrer) als alumnes.
Conèixer el funcionament dels molins i dels fars.
Conèixer part de l'imaginari de l'illa i difondre'l.
El blat a Formentera. Feines del camp.
Tipus de molins. Els molins fariners. Característiques.
El Molí Vell de la Mola.
Fars i balises de Formentera. Característiques.
El Far de Formentera (Far de la Mola)
El camí de sa Pujada

METODOLOGIA

Metodologia activa basada en el treball cooperatiu dels equips. Junts hauran de superar els
reptes que es plantegen al llarg del recorregut.

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):
El faroner misteriós: 4 sessions de 55' c/u

MATERIALS

Abans de la sortida: Conte, reptes, mapa gegant.
La sortida: Endevinetes molí, enigmes Far.
Posterior a la sortida: Activitat El faroner misteriós.
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