
Fitxa per al monitor

Fitxa del taller 

La mar de muntanyes
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Objectius:

•	 interpretar el nostre entorn

•	 Conèixer el noms dels accidents geogràfics de l’entorn de la escola de vela

durada: Lloc? edats tipus d’activitat

60 minuts aire lliure/aula 8-14 anys experimental

COm hO farem?

Quan naveguem, al lluny sempre veiem un perfil de muntanyes o de edificis o de muntanyes i edifi-
cis que  molts cops no sabem com es diuen però que des de sempre s’han fet servir de referència 
per navegar quan no hi havia GPS.

Us proposem fer un mural gran, dibuixant i escrivint el noms dels diferents accidents geogràfics, 
muntanyes o edificis que es veuen quan naveguem. Per a fer aquesta recerca, el millor que podem 
fer es anar al port i preguntar als vells i les velles del lloc amb quin nom es coneixen aquelles 
muntanyes. també podrem consultar aquesta informació mirant les cartes nàutiques, els mapes 
del iCGC o el google maps!

ah, si alguna persona ens explica alguna història sobre el nom de tal muntanya, ho apuntarem al 
nostre mural.

PassOs:

•	 a la propera sortida a mar, farem un esbòs de les principals muntanyes i accidents geogràfics que 
es veuen des de l’aigua. O pot fer el monitor/a o amb les persones participants a la sortida.

•	 en tornar a l’aula, esbossarem el relleu que hem vist navegant sobre un paper kraft.

•	 detectarem aquelles muntanyes o accidents geogràfics que no coneixem. Farem grups i sortirem 
al carrer i al port a buscar a gent que ens pugui ajudar a conèixer quines muntanyes són.

•	 anotarem al nostre mural tota la informació que la gent ens ha explicat.

•	 Penjarem el mural! 
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materiaL:

•	 Folis impermeables i llapis.

•	 Paper kraft





Fitxa del taller

la mar de muntanyes

avui hem fet de cartògrafs i naturalistes i hem après algunes curiositats sobre les nostres mun-
tanyes i accidents geogràfics propers.

1Quin nom de muntanya t’ha agradat més?

2La pots dibuixar?

3Quina història curiosa t’han explicat al port sobre alguna muntanya?


