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EL FAR DE L’ALBIR: ACTIVITATS A PRESENTAR
Sub-projecte: Maqueta d’una zona de subducció | lliurar-la i exposar-la el 6/7
d’abril.
Projecte:  Guia  natural  de  la  desembocadura  de  la  Badia  d’Altea  i  la  Serra
Gelada (exposició el dia 8 de maig). A aquesta guia s’ha d’incloure informació
que faça referència a totes les activitats treballades a les tasques, és a dir, els
punts sobre els que ha de versar la guia natural són:

• Característiques del relleu.
• Origen geològic de la Serra Gelada.
• Els fòssils de la Serra Gelada.
• Valors geològics i ús històric.
• La flora i les seues característiques.
• Problemes ambientals que afecten a l'entorn.

 A  més,  el  portafoli de  cada  grup  ha  d’incloure  les  següents  activitats  (a
presentar compartint amb el professor l’arxiu corresponent de Google Drive o de
Mindomo):

1. Mapa mental sobre relacions intraespecífiques.
2. Mapa mental sobre relacions interespecífiques.
3. Mapa i taula de las característiques dels biomes terrestres.
4. Mural del bosc caducifoli (característiques del nostre arbre).
5. Mural del bosc mediterrani (característiques del nostre arbre). 
6. Efecte hivernacle, realitat o ficció?
7. Els sediments i les roques sedimentàries.
8. Errades al panell informatiu de la fossilització.
9. Mapa de terratrèmols en temps real.
10. Pràctica: les roques es pleguen i es fracturen.

I el portafoli individual  ha d’incloure les següents activitats:

1. Qüestions sobre factors ambientals i éssers vius.
2. Relacions alimentàries.
3. Piràmides tròfiques.
4. Qüestions sobre la lectura del coltan.
5. Qüestions sobre la lectura del mar com a abocador global.

Per  a  pujar  nota,  es  poden  realitzar,  de  manera  VOLUNTÀRIA,  les  activitats
d’ampliació de les tasques.
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