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1. INTRODUCCIÓ

Catalunya és un país molt ric en patrimoni subaquàtic, amb un inventari de més
de 800 jaciments repartits al llarg dels més de 300 quilòmetres de litoral i també
en les aigües interiors. Aquests tipus de jaciments són especialment fràgils i per
treballar per la seva protecció, investigació i catalogació, la Generalitat de
Catalunya va crear el 1992 el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
(CASC).
La seu del CASC la trobem a la ciutat de Girona, concretament al barri de
Pedret. Però aquesta no és només la seu administrativa d’aquest servei de la
Generalitat si no que en aquest edifici també trobem el laboratori i el magatzem
del Centre, on es restauren, estudien i es conserven les peces recuperades
dels diferents jaciments excavats.
En aquest sentit és molt important tenir present que la major part del treball
dels arqueòlegs es realitza fora del propi jaciment arqueològic estudiant les
peces extretes en les excavacions i analitzant les dades obtingudes del treball
de camp i per això és tan important l’existència d’aquest centre.
Un altre element amb que compta l’equip del CASC per a la realització de la
seva feina d’investigació és amb el vaixell Thetis, que es troba al Port de
Roses. Aquest vaixell permet als arqueòlegs arribar fins als diferents jaciments
d’una forma còmoda i fàcil i serveix, durant les campanyes d’excavació, de
base per a la realització dels treballs arqueològics.

2. OBJECTIUS DE LA VISITA

La visita al vaixell Thetis és una activitat que permet a l’alumnat l’assoliment
d’un seguit d’objectius importants dels establerts en el disseny dels currículums
educatius i a les competències que aquest proposa.

2.1 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

COMPETÈNCIA:
EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
-Interpretar la realitat: aplicar conceptes i principis bàsics que permeten l'anàlisi
dels fenòmens des dels diferents camps de saber involucrats.
-Ser conscients de la influència que té la presència de les persones en l'espai,
el seu assentament, les modificacions que introdueixen i els paisatges
resultants.
-Ser conscients de la importància que tots els éssers humans es beneficien del
desenvolupament i que aquest procuri la conservació dels recursos i la
diversitat natural i es mantingui la solidaritat global i intergeneracional
-Argumentar racionalment les conseqüències dels diferents modes de vida i
adoptar una disposició a una vida física i mental saludable en un entorn natural
i social que també ho sigui.
-Considerar, individualment i col·lectiva, la salut i mostrar actituds de
responsabilitat i respecte envers les altres persones i envers un mateix.
-Diferenciar i valorar el coneixement científic en contrast amb altres formes de
coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al
desenvolupament tecnològic.
-Conèixer i comprendre el context natural, social, cultural i tecnològic on està
immers.
-Utilitzar críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per
observar i analitzar l’entorn.
-Situar etapes i fets de la història personal, familiar, local, catalana i espanyola
en el temps i en una estructura cronològica.

-Descriure, analitzar i valorar els canvis i les continuïtats i les causes i les
conseqüències d’algun esdeveniment clau de la història de Catalunya i
d’Espanya utilitzant diferents fonts històriques primàries i secundàries
-Relacionar alguns fets de la història del segle XX i XXI amb la història familiar i
local i narrar-los. Identificar i valorar elements del patrimoni. Participar en
projectes de conservació i comunicació del patrimoni i de la memòria històrica.
-Participar en la vida col·lectiva de la classe, l’escola i la localitat, posant en
pràctica habilitats socials que afavoreixen les relacions interpersonals.
-Actuar en el marc de projectes col·lectius per resoldre problemes i millorar la
vida de la comunitat i per promoure una vida saludable.

SOCIAL I CIUTADANA
-Saber comunicar-se en distints contextos.
-Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes.
-Ser capaç de posar-se en lloc d'altri.
-Utilitzar el coneixement sobre l'evolució i organització de les societats i sobre
els trets i valors del sistema democràtic, així com utilitzar el judici moral per
elegir i prendre decisions i exercir activament i responsable els drets i deures
de la ciutadania.

ARTÍSTICA I CULTURAL
-Un interès per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del
patrimoni cultural i artístic, tant en la pròpia comunitat, com

de les altres

comunitats i cultures, de manera especial aquelles a les quals pertanyen
persones de l'entorn del centre educatiu.

2.2 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

COMPETÈNCIA:
COMUNICATIVA ARTÍSTICA I CULTURAL
-Elaborar el discurs propi de les ciències socials a partir de les competències
lingüístiques (descripció, explicació, justificació interpretació i argumentació),
per donar sentit a la informació i construir coneixement.
-Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la
construcció d'un discurs científic, precís i rigorós,
-Adquirir habilitats comunicatives en situacions d'interacció oral, d'exposició i
comunicació de resultats i de debats oberts o reglats.
-Valorar les manifestacions

artístiques històriques i contemporànies per

desenvolupar el sentit estètic i la capacitat d'emocionar-se.
-Desenvolupar una actitud activa en relació a la conservació i preservació del
patrimoni natural i cultural, contribuint a donar-lo a conèixer.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL
-Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de
fonts diverses (directes i indirectes, escrites, gràfiques, audiovisuals, i amb
diferents suports, especialment els relacionats amb les TIC).
-Distingir entre informacions rellevants i

anecdòtiques i entre informacions

objectives i subjectives, per copsar la intencionalitat dels missatges.
-Contrastar la informació a partir de fonts diverses, comparant-la per tal de
desenvolupar un pensament crític i creatiu.

D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

-Configurar la pròpia identitat personal, social i

cultural, amb els referents

culturals i històrics disponibles del seu entorn.
-Posar-se en contacte amb universos de coneixement variats, per tal de
replantejar-se idees prèvies.
-Desenvolupar la capacitat d'iniciativa i compromís personal i de l'acció.

-Prendre decisions a partir de la reflexió i fer propostes de millora.
-Desenvolupar estratègies

de planificació i execució en les tasques

quotidianes.

EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC
-Analitzar i valorar diferents realitats i sistemes d'organització social, política i
econòmica passats i presents, per contribuir a la construcció d'una societat
més justa, solidària i democràtica.
-Analitzar i interpretar la interacció que es produeix entre l'entorn i l'activitat
humana, per percebre els canvis socioambientals

com a resultat de la

utilització del medi i els seus recursos per part de les societats.
-Comprendre la interrelació

i interdependència dels agents, els fets i els

fenòmens socials, per conviure en un món global, complex, plural, desigual i
en conflicte.
-Produir textos orals i escrits, en diferents suports, per comunicar i compartir
idees i coneixements relatius a les ciències socials.
-Contribuir en la construcció d'un nou model de societat basat en els principis
del desenvolupament sostenible, afavorint les pràctiques basades en l'ús
responsable, racional, solidari i democràtic dels recursos.
-Respectar i assumir la diversitat cultural com a font de riquesa personal i
col·lectiva, per enriquir la pròpia identitat i afavorir la convivència.
-Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials
rellevants i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i la
cooperació.
-Participar de forma activa en la presa de decisions en assumptes individuals i
col·lectius i adquirir el sentit de responsabilitat compartida envers el patrimoni
cultural i natural, exercint una ciutadania responsable i compromesa en les
comunitats de pertinença.

2.3 BATXILLERAT

COMPETÈNCIA:

COMUNICATIVA
-Mobilitzar els recursos lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les
diverses circumstàncies acadèmiques i socials.

GESTIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
-Conjunt de capacitats i destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar,
reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses i en
diferents suports, tant en l'àmbit acadèmic com en la vida quotidiana.
-Prendre consciència de la dimensió ètica en el maneig i ús de la informació, és
a dir, de conèixer la forma adequada de respectar els drets d'autoria, la manera
de citar adequadament les fonts consultades i l'ús ètic de la informació
obtinguda

DIGITAL
-Mobilitzar en situacions singulars diverses, de caràcter acadèmic, social o
personal, el conjunt de capacitats i destreses derivades dels coneixements
teòrics i pràctics bàsics de la societat de la informació, de la seva cultura i dels
seus productes, així com de les bones pràctiques del seu entorn.

RECERCA
-Adquirir els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i
raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes
rellevants que encara no s'han solucionat en el nivell i en l'àmbit adequat als
coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.
-Desenvolupar la creativitat i l'esperit de recerca, que equival a imaginar i
formular-se preguntes, ser emprenedor i prendre decisions, planificar la
metodologia de recerca, actuar, avaluar i autoavaluar-se, i extreure'n
conclusions.

PERSONAL I INTERPERSONAL
-Identificar el conjunt de capacitats i destreses que permeten, d'una banda,
l'autoconeixement i el coneixement dels altres i, d'una altra, treballar en entorns
col·laboratius.

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN
-Utilitzar de manera responsable els recursos dins d'una consciència de
sostenibilitat del medi ambient i adquireixi hàbits racionals de consum i de
gestió de la salut individual i col·lectiva.
-Mostrar un esperit crític en l'observació de la realitat, contrastar la informació
de l'àmbit disciplinari amb informacions d'altres contextos, valorar la diferència
entre el coneixement científic i altres formes de coneixement, sense oblidar
l'aplicació i defensa de valors i criteris ètics associats a la ciència i al
desenvolupament tecnològic.
-Comprendre críticament la realitat social que l'envolta, analitzant els problemes
socials des d'un punt de vista local i alhora global, tot contemplant la
multiplicitat de factors explicatius.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA VISITA

La visita té una durada d’ una hora i mitja (1h i 30 min.) en que els alumnes
visitaran, de la mà d’un guia expert, el vaixell Thetis i podran conèixer com es
desenvolupa la vida en un vaixell dedicat a la investigació arqueològica.
Els estudiants podran observar els diferents espais on es realitzen les diferents
feines així com els espais on els membres de l’equip viuen al llarg de les
campanyes d’excavació. Els alumnes veuran com és i com funciona la sala de
màquines d’un vaixell, coneixeran com es governa una embarcació i quins
aparells es fan servir per arribar fins al lloc concret en que es troba el jaciment i
descobriran quin mètode de treball utilitzen els arqueòlegs subaquàtics. D’altra
banda, els estudiants també podran conèixer com es viu en un vaixell, veient la
cuina i el menjador/sala d’estar, centre de la vida a bord i els camarots,
imprescindibles pel descans de la tripulació.
La visita comença a l’exterior del vaixell on s’explica als alumnes la història del
vaixell i, relacionada amb ella, la història del CASC.
A continuació es pujar a bord i s’inicia el recorregut veient el pont de
comandament. Des d’aquí és des d’on es governa el vaixell i és també on es
troben tots els aparells necessaris per al bon funcionament de la navegació
(Radar, sonda, GPS, etc.). A continuació el grup passa a la sala d’estar /
menjador. Aquest és l’espai polivalent del vaixell ja que funciona com a
menjador i sala d’estar però també com a sala de reunions. És aquí on, durant
les campanyes arqueològiques, l’equip científic es reuneix i planifica la jornada
de feina. Aquest és un bon lloc, doncs, on explicar com funciona una excavació
arqueològica subaquàtica.
A continuació el grup farà un cop d’ull a la cuina del vaixell i es dirigirà cap a
baix, on es troben la sala de màquines i els camarots.
Es començarà aquesta part de la visita per la sala de màquines on s’explicarà
el funcionament dels diferents elements (motor, generadors, etc.) que allà es
troben i tot seguit es visitaran els camarots on descansa la tripulació.
Per acabar la visita el grup sortirà a la coberta del vaixell on s’explicaran altres
consideracions de l’excavació subaquàtica i es podran veure elements

necessaris pel bon funcionament de les campanyes d’excavació, com per
exemple la grua.
Un cop acabada aquesta part de l’explicació, el guia acompanyarà el grup fora
de l’embarcació on acomiadarà el grup.
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4. INFRAESTRUCTURA I MATERIAL HUMÀ

Per a la realització d’aquesta activitat no es necessita una gran infraestructura
donat que la majoria d’elements necessaris i els que es mostren al llarg de la
visita són els propis de l’activitat que s’hi realitza ja que es tracta d’un espai de
treball.
Per tant, com a elements externs al propi centre, però proporcionats per la
mateixa direcció, cal, només:
Una persona que faci de guia i acompanyi en tot moment el grup durant la
realització de la visita.

5. DADES PRÀCTIQUES

El vaixell Thetis es troba actualment al port esportiu de la ciutat de Roses,
situada a l’Alt Empordà. Per arribar-hi es pot utilitzar la autopista AP-7, sortida 4
Figueres - Roses, o la carretera nacional A-2, amb la que enllaça l’autopista. A
l’alçada de Figueres només cal seguir les indicacions que, a través de la
carretera comarcal C-260 et porta cap a la ciutat de Roses.
Per arribar al port només cal seguir la carretera que, vora el mar, travessa tota
la població.

* Aquesta activitat té un preu de 2'10 € per alumne. (1)
* La durada de l'activitat és d'una hora i mitja ( 1:30h ).
* Aquesta activitat està dirigida als estudiants de qualsevol nivell, ja sigui
educació primària o secundària i també batxillerat.
* Aquesta activitat s'ofereix en el període comprés entre els mesos d’octubre a
juny.
* Cal fer reserva prèvia per e-mail: reserves.girona.acdpc@gencat.cat
O trucant al 972 94 29 59 / 972 20 46 37
(1)Aquesta activitat es pot complementar amb la visita de la seu del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya
que es troba a Girona. El preu de les dues activitats combinades és de 3’50 € per alumne.

Per a més informació podeu visitar el web: http://www.mac.cat/Seus/CASC

