Benvolgudes famílies,
Us informem que, des del departament de tecnologia, s'ha organitzat la sortida al Museu del
Suro de Palafrugell per tal de realitzar el taller: “Els superexploradors”. 
Ens convertim en
experts exploradors per un dia! Mitjançant un seguit d’investigacions sorprenents en grups, aprendrem
els secrets de l’alzina surera i la rica biodiversitat que l’envolta.

Objectius: 
Observar el suro en el seu lloc d’origen i aprendre les característiques del seu
desenvolupament. Descobrir els factors que permeten el creixement espontani de l’alzina
surera. Adonarse de la importància de la sureda per la supervivència d’espècies i d’oficis
relacionats amb la transformació del material surer. Conèixer a grans trets com es
desenvolupa l’extracció o pela. Usar diferents mètodes d’investigació i observació tècnica.
Procediment: 
L’educador/a situa al grup en l’espai mitjançant un mapa i tot seguit, dividit
per grups, es donen les pautes per començar les diferents proves amb el material de suport
corresponent. A partir d’aquí, imitant les habilitats d’un explorador, els diferents equips
d’exploradors inicien les seves tasques; orientació, observació de la sureda, recerca de
material, resolució de problemes, producció de fitxes, dibuixos específics, presa de mesures,
etc..
Dades de la sortida:
2n d’ESO
:
dimecres 4 de novembre de 2015. Es sortirà cap Palafrugell a les 8h del
matí. La tornada està prevista a les 14.30h a l’institut.
El preu total de l’activitat és de 15 €, 
aquest preu inclou el transport en autocar i realització
del taller. L’AMPA subvenciona 2 
€
per alumne pels seus socis, per tant, el preu final de la
sortida és de 
13 €. 
El pagament es farà directament en efectiu a l’institut. És a dir que la tutora
del vostre fill recollirà els diners en mà (
13 € que us preguem que porteu justos) des del
dia 19 d’octubre de 2015 fins al dia 29 d’octubre de 2015.
Si hi ha alguna incidència que impedeixi el pagament, es pot contactar amb la secretària
del centre (Marta) dimarts, dimecres i dijous de 15.00h a 17.00h.
Us recordem que és imprescindible que comptem amb la vostra autorització signada que
podeu veure a continuació.
__________________________________________________________________________
Jo,____________________________ amb DNI __________________Pare/Mare/Tutor legal
de l’alumne/a ____________________________de ___ESO autoritzo el meu fill/a a assistir a
l'excursió “Museu del Suro de Palafrugell”
Signat,
Lloret de Mar, 16 d’octubre de 2015

