SESSIÓ
FORMACIÓ DE DOCENTS
El Museu Marítim de Barcelona i la Fundació Navegació Oceànica Barcelona us
convidem a participar en el curs de formació per a docents que es durà a terme el 14
de juliol amb l’objectiu de presentar el nou programa educatiu Seguiment d’una volta
al món a vela: Vendée Globe 2020.
El curs, de 10 hores de durada, dona a conèixer la regata, presenta totes les
activitats que es duran a terme, així com les possibilitats pedagògiques per treballar a
l’aula de forma globalitzada i per projectes a través del seguiment en temps real d’un
esdeveniment esportiu internacional.
Els i les docents tindreu també l’oportunitat de viure en primera persona una jornada
de navegació a bord d’un IMOCA 60, el vaixell amb que els regatistes de la Vendée
Globe fan la volta al món.
La Vendée Globe és una regata de volta al món a vela, sense escales i en solitari
que es duu a terme a bord dels vaixells de la classe internacional IMOCA. El proper 8
de novembre es farà la sortida a la novena edició de la regata que es considera
l’Everest de la navegació.

Objectius


Conèixer el potencial pedagògic de la regata.



Conèixer la proposta didàctica del programa educatiu per fer el seguiment en
temps real.



Promoure l’esport de la vela i els seus valors.

Dates i horaris: 14 de juliol (de 9 a 14 h i de 16 a 18 h)
15, 16 o 17 de juliol, navegació (de 9.30 a 12.30 h)
Lloc de realització: FNOB Moll de Llevant, 1 08039 Barcelona i MMB
Núm. de places: limitades
Format: presencial
Durada: 10 hores
A qui s’adreça: docents de cicle superior de primària i ESO.

Dades
tècniques

PROGRAMA
Sessió 1

14 de juliol

9.00

Recepció dels i les docents (FNOB: Moll de Llevant, 1, 08039 Barcelona)

9.15

Benvinguda (A càrrec de Mireia Cornudella, FNOB i Ismael García, MMB).

9.30

Aproximació a la Vendée Globe. (A càrrec d’Òscar Trives)



Recorregut i característiques.
Els i les regatistes i la vida a bord.

11.00 Descans i visita a l’IMOCA
11.30 El programa educatiu



Vendée Globe 2020, Seguiment d’una volta al món a vela.
Activitats i els recursos educatius.

13.00 Experiències i preguntes



Educació primària Jordi Zamacois Escola Grèvol.
Educació secundària Olga Montaña INS Manuel Vázquez Monatabán i Eva
Mateo Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius

13.30 Trasllat al moll d’Espanya a bord del Far de Formentera
14.30 Dinar a càrrec de cadascú
16.00 Activitats a l’MMB



Històries de vaixells.
Seguint l’empremta dels descobridors.

18.00 Finalització de la sessió

Sessió 2
9.30

15, 16 o 17 de juliol

Benvinguda i llista de tripulants

10.00 Navegació
12.00 Finalització de la navegació
12.30 Acomiadament

