Arqueòdrom
Investigam les societats mitjançant els objectes
Arribada al campus universitari
El lloc de trobada és l’Arqueòdrom, just davant Son Lledó, al campus de la Universitat
de les Illes Balears (cra. de Valldemossa, km 7.5). En cas de pluja, el punt de trobada
alternatiu és el hall de l’edifici Ramon Llull.

Plànol del campus de la UIB

seras.uib.cat

Horari
Hora consensuada prèviament amb el coordinador.

Contacte
Coordinador: Jaume Garcia Rosselló.

Observacions



L’organització es reserva la possibilitat de fer canvis en la data assignada per
resoldre incidències.
La participació a les activitats és gratuïta (excepte el transport, que és a càrrec
del centre).

Cal que el professorat hi participi per aprofitar millor l’activitat. Això implica que el
professorat acompanyant romandrà obligatòriament durant tota la visita amb els
alumnes i es cuidarà que l’alumnat compleixi les normes i segueixi les indicacions de
les monitores.
Màxim de 35 alumnes per visita.
En cas de pluja, l’activitat d’excavació es canviarà per l’activitat «Investigam els nostres
fems». Aquesta activitat té uns objectius similars a l’anterior, però es desenvolupa
mitjançant l’estudi dels objectes que podríem trobar als fems de casa nostra. Es tracta
d’una activitat igualment atractiva, però es fa a l’edifici Ramon Llull de la UIB.

Normes de seguretat
Els mestres i els professors són els responsables dels alumnes durant el
transcurs de l’activitat.
L’assistència dels mestres i dels professors és obligatòria durant tota l’activitat.
Heu de fer un recompte dels alumnes cada vegada que canvieu d’espai i abans de
partir.
Els equipaments no són d’ús educatiu exclusiu; hi ha altra gent que hi fa feina. Per tal
de no destorbar-los, no sortiu dels espais educatius ni feu renou.
Sigueu respectuosos amb l’entorn. Si l’activitat es desenvolupa en un espai natural, no
hi ha de quedar cap senyal del vostre pas: fems, branques arrabassades...
Dueu calçat i roba adequats a l’època de l’any i a les condicions meteorològiques
(recomanam roba còmoda i calçat esportiu). En aquest sentit s’ha de tenir en compte
que l’activitat suposa moure terra, i que és inevitable embrutar-se una mica.
Tenim a disposició dels participants una farmaciola bàsica en cas de necessitat. Serà
el professor tutor qui en faci ús si qualsevol participant en l’activitat ho necessita.
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