Ous de tortuga a la platja del Far?
Volíem anar a la platja de Far i trobar ous de tortuga.
Fem la llista del que necessitem i preparem les motxilles.
A la platja cada grup recull allò que troba a la seva zona, assenyalada amb cordes
perpendiculars a la línia de la costa, i numerades damunt la sorra.
A l’aula de ciències organitzem safates amb tot el que hem recollit; observem,
identifiquem, mesurem, comparem classifiquem en tres safates ben identificades: viu,
no viu i deixalla.
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Cada grup escull un element de cada una de les safates i l’observa amb la lupa de ma i
la binocular i ens preguntem: com és? és sencer o només una part? com serà sencer? què
era abans? d’on ve? què l’ha fet canviar? Quan temps ha tardat en canviar? En què es
convertiria? És necessari per la platja? En què la perjudica?...
Identifiquem les troballes : trossos d’eriçó marí, petxines, algues, dents, esquelets de
sèpia, fulles de posidònia amb ous, ...., amb fotografies i explicacions dels llibres de la
biblioteca de l’escola, tríptics informatius sobre el mar i murals de l’aula de ciències.
Ens ajuden a comprendre com han arribat fins a la platja i com han pogut canviar.
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Sabíeu que casi no es troben “gallots” -

boles

fetes amb els rizomes de posidònia – a la
platja?
Tampoc hi ha gaire varietat de cargols
marins ni petxines. I què les onades
porten molts trossos de plàstics a la
platja?
Volem explicar el que hem trobat i cada

grup

ho explica a la resta de la classe.
Però, on són els ous de tortuga? No
n’hem trobat cap! Els companys i
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companyes de 5è estan descobrint la platja del Far. Anem de preguntar i ells ens
expliquen que la platja del Far es molt nova, encara no té 50 anys. Per aquest motiu les
tortugues velles no la coneixien. Cap tortuga ha nascut en aquesta platja així que
tampoc aniran a la Platja del Far a posar ous.
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