
INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE L’ACTIVITAT 

GEOLOGIA PER A TOTHOM 

 

Ruta de prop de 2 quilòmetres pel campus de la UA, que combina 

visites en exteriors i visites als laboratoris. La ruta té una vocació de 

museu de geologia i NO ÉS NECESSARI VISITAR TOTES LES 

ACTIVITATS. S’ofereixen 28 propostes agrupades en onze zones del 

campus (vegeu plànol i taula amb una breu descripció de l’activitat). 

Cada grup tindrà la llibertat de triar les que li desperten més interès. 

 

– En el punt d’informació i trobada s’entregarà un plànol de la 

ruta i una taula amb una breu descripció de cada activitat. 

– No serà necessari començar per l’activitat 1 (s’aniran 

recomanant diferents punts d’inici i així es podrà repartir els 

assistents al llarg de tota la ruta). 

– No serà imprescindible seguir l’ordre numèric, encara que és 

recomanable. Els que comencen, per exemple, per la zona 4 se 

suggereix que passen a la 5, i així successivament. 

– Es demana que la ruta es faça seguint el sentit de les agulles 

del rellotge. Avançant de l’1, al 2… I que de l’11 (última zona) es 

passe a la zona 1. 

– Llevat de les persones que comencen la ruta a les 17 h, no hi 

haurà prou temps per a visitar totes les activitats. Millor centrar-

se en les temàtiques que desvetlen un interès especial. 

– Els tallers per als xiquets més menuts són a les zones 10 i 11, 

i a la 4 (pista de vòlei platja) hi ha l’excavació paleontològica. A 

la zona 8 es podrà participar en dos «geojocs». 

– La resta de parades seran petits tallers de geologia amb un 

format INFORMATIU (es podrà veure un pou d’aigua i mesurar a 

quina profunditat es troba l’aigua, visitar la planta dessaladora, 

veure la cristal·lització de minerals, fòssils, arenes i microfòssils 

amb lupa, roques al microscopi, veure com s’enregistren 

terratrèmols). Tindran un caràcter informatiu, de manera que NO 

SÓN ESPECIALMENT RECOMANABLES per a xiquets de poca edat. 

 


