
 

 
 

 

 

 

 

Escola Mare de Déu de la Mercè 

Treball de Síntesi 2n Cicle de la ESO 

Del 12 al 14 de Juny de 2017 
 

Càmping Torre de la Mora  
 

 
 

 



 

Torre la mora 
La zona 

Torre de la Móra és un petit municipi de la 
Costa Daurada, situat al terme municipal de 
Tarragona, a primera línia de mar. A tocar del 
bosc de la marquesa i de les platges d’arena 
fina que caracteritzen la zona, la torre situada 
en un promontori rocós (Punta de la Móra), 
dona nom al municipi.  Rodejada per una 
urbanització i pel càmping, la zona ha estat 
declarada bé cultural d’interès nacional.  

A diferència de la resta de torres de la zona aquesta està molt ben documentada, ja que 
es disposa del seu contracte de construcció que data de l’any 1562 en el qual 
s’especifiquen les seves característiques tècniques. 

La determinació de la seva construcció s’havia pres un any abans com a conseqüència 
dels actes de pirateria dels moros. Per tant, aquesta torre s’han de situar en el context de 
les freqüents incursions de pirates moros que assolaren les costes durant els segles XVI i 
XVII. 

 

 

 

 

 

 



 

Càmping Torre de la Mora 
 

Situat a la Costa Daurada, fet que el converteix en un 
dels centres més adequats per a tots els afeccionats al 
mar i a les activitats nàutiques, es beneficia del clima 
suau durant els mesos d'hivern .El càmping està situat 
en una zona privilegiada, a tocar de les platges d’arena 
fina a primera línia de mar.  

Allotjament: En diversos tipus de tendes de campanya de 20-25 m2, amb una capacitat 
per a 4  o 5 persones. Tenda de 4 persones: 1 habitació amb llit de matrimoni, 1 habitació 
amb 2 llits, cuina equipada i amb taula i cadires. Tenda de 5 places: 1 habitació amb llit de 
matrimoni, 1 habitació amb un llit una llitera, cuina equipada i amb taula i cadires.  

Instal·lacions: Parcs infantils, pista polivalent (futbol-bàsquet), taules de ping-pong, mini-
golf per a nens, taules de billar, dues pistes de pàdel, bar amb terrassa, piscina i 
restaurant, 

Serveis: Sanitaris amb dutxes i lavabos, supermercat, bugaderia, centre d’atenció 
mèdica, cibercafé i zona amb wifi 

 

INSTAL·LACIONS   

   

 

 



 

TREBALL DE SÍNTESÍ 

Aportacions a les competències bàsiques 

COMPETÈNCIES COMUNICATIVES 

C. COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL 

- Saber representar, interpretar i comprendre la realitat. 

- Cercar, seleccionar i processar la informació provinent de tot tipus de mitjans i de tota  

   mena de suports. 

- Aprendre a elaborar un discurs òptim propi. 

 

C. ARTÍSTICA I CULTURAL 

- Actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d’expressions artístiques i  

   culturals. 

- Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals  

   i artístiques, tradicionals o no. 

- Interès per participar en la vida cultural i per contribuir a la conservació del patrimoni  

   cultural i artístic. 

 

COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES 

C. DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I DIGITAL 

- Selecció, tractament i utilització de la informació i les seves fonts, en diferents suports i  

   tecnologies. 

- Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa. 

 

 



 

C. MATEMÀTICA 

- Coneixement i maneig dels elements matemàtics bàsics (distints tipus de números,  

   mesures, símbols, elements geomètrics, etc) en situacions reals o simulades de la vida  

   quotidiana. 

- Analitzar, interpretar i valorar informacions de l’entorn i l’ús d’eines matemàtiques. 

- Elaborar la informació a través d’eines matemàtiques per poder-la interpretar. 

 

C. D’APRENDRE A APRENDRE 

- Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes. 

- Aprendre de i amb les altres persones. 

- Habilitats per obtenir informació i, molt especialment, per transformar-la en  

   coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements  

   previs i amb la pròpia experiència personal. 

 

COMPETÈNCIES PERSONALS 

C. D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL 

- Capacitat d’elegir amb criteri propi. 

- Poder transformar les idees en accions, és a dir, proposar-se objectius i planificar i  

   portar a terme projectes individuals o col•lectius. 

- Conèixer les fases de desenvolupament d’un projecte. 

 

COMPETÈNCIES DE CONVIURE I HABITAR EL MÓN 

C. DE CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC 

- Mostrar actituds de responsabilitat i respecte envers les altres persones i envers un  

   mateix. 

- Demostrar esperit crític en l’observació de la realitat i l’anàlisi dels missatges  



 

   informatius i publicitaris. 

- Consum racional i responsable. 

 

C. SOCIALS I CULTURALS 

- Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els 
conflictes. 

- Responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. 

- Realitzar raonaments crítics i lògicament vàlids sobre les situacions reals. 

 

Continguts relacionats amb les àrees curriculars 

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

� Història Romana  

� Pedrera Romana el Mèdol 

� Conservació del patrimoni a Tarragona. 

 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

� Recursos i impactes ambientals. 

� El medi marí. 

� Aprofitament de recursos. 

 

MATEMÀTIQUES 

� Conceptes estadístics bàsics. 

� Escala. 

� Càlcul 

LLENGUA I LITERATURA 

� Diferents registres del llenguatge. 



 

� Llenguatges específics segons la matèria. 

� Diferència entre llenguatge oral quotidià i llenguatge escrit tècnic. 

 

 

Metodologia 

TREBALL PREVI 

Per tal d’aprofitar en profunditat els continguts del crèdit de síntesi, cal que els alumnes 
hagin adquirit coneixements previs sobre els següents conceptes: 

� Situació geogràfica de la zona (Tarragona) 

� Els Romans 

� Pedreres Romanes 

 

TREBALL DE CAMP 

Al llarg dels tres dies que dura el treball de síntesi els alumnes realitzaran diferents 
activitats que els permetran comprendre millor els continguts proposats. Alhora hauran de 
realitzar una sèrie d’exercicis recollits en el quadern de l’alumne, que els permetran 
assentar els coneixements adquirits a través de les visites i els jocs. 

 

TREBALL POSTERIOR 

Els i les alumnes hauran d’entregar un dossier amb els exercicis resolts de cara a poder 
avaluar si han adquirit els continguts treballats al llarg del treball de síntesi. 

 

 



 

Materials 

Cada alumne haurà de portar pel treball de síntesi: 

- Papers 

- Estoig amb llapis, bolígrafs,... (el necessari per escriure) 

- Carpeta / suport per escriure 

 
Per les activitats: 

- Roba esportiva per als tots els dies + una còmode per la ultima nit 

- Sabatilles esportives 

- Calçat lligat i tancat per mullar  

- Banyador ( a poder ser més d’un) 

- Tovallola 

- Xancletes  

- Necesser  

- Motxilla petita 

- Cantimplora 

- Gorra 

- Crema solar 

- Lot 

 

 

 

 

 



 

Programa d’Activitats 
 

 

 1er Dia 2on Dia 3er Dia 

MATÍ 
Arribada al Mèdol 

+  

Esmorzar 

+ 

Visita la zona del mèdol 
amb IPAD’S 

ROTACIONS: 

A) Paddle Surf  + 
Bodyboard 

B) Caiac 

C) Snorkel 

ROTACIONS: 

A) Paddle Surf  + 
Bodyboard 

B) Caiac 

C) Snorkel 

TARDA ROTACIONS: 

A) Paddle Surf  + 
Bodyboard 

B) Caiac 

C) Snorkel 

ROTACIONS: 

A) Paddle Surf  + 
Bodyboard 

B) Caiac 

C)  Snorkel 

Comiat i retorn 

NIT  

Joc de nit 

 

Festa de comiat  

 

 

 
 

 

 



 

Les activitats 

 

VISITA LA ZONA DEL MEDOL AMB IPAD’S 

 

En aquesta activitat podrem visitar tot el recinte del Mèdol 

mentre coneixement la seva història i la gran importància 

que va tenir al seu moment. Tot això ho farem d’una manera 

divertida i engrescadora utilitzant les grans tecnologies del 

moment, en el nostre cas els IPAD’s. Amb ells podran llegir 

les diferents informacions que és donen a tot el recinte del 

Mèdol, fer fotos originals i gravar diferents vídeos. 

La pedrera romana del Mèdol és una gran foia, o conca, coneguda com el Clot del Mèdol, 

de més de 200 metres de llargada i una amplada d'entre 10 i 40 metres, produïda per la 

constant extracció de pedra calcària –molt freqüent a la zona– en època romana per 

construir els edificis més importants de Tàrraco. Al centre de la pedrera s'alça una agulla 

de pedra no excavada. 

 

BODYBOARD  

Aquesta activitat es realitza a partir d’unes taules 

amb les que els infants realitzaran les diferents 

proves i jocs. 

Primer de tot, s’introduiran a l’aigua i faran els 

primers lliscaments on mica en mica s’aniran 

introduint variants com aixecar les cames o els 

colzes, i altres tipus d’exercicis.  

Per finalitzar l’activitat i demostrar tot el que han 

après, realitzaran una cursa de relleus!  

 

 



 

PADDLE SURF  

Sentir les onades sobre una gran planxa de surf, 

mantenir l’equilibri amb l’ajuda d’un rem i solcar el 

mar pot ser una activitat molt entretinguda i nova 

per a molts participants. No resulta senzill fer-ho 

sol, però pot convertir-se en una molt divertida 

activitat d’equip. Sobre la taula de “paddle” els 

infants treballaran les seves capacitats d’equilibri, 

concentració i coordinació.  

 

 

 

CAIAC 

Els nois i noies podran descobrir que se sent al guiar la teva pròpia embarcació, i 

aprendran els conceptes bàsics per poder moure’s amb aquest nou medi de transport. La 

coordinació i comunicació entre els tripulants és clau perquè el caiac agafi el rumb 

adequat. Un rem, un caiac i una armilla salvavides seran els materials necessaris per a 

dur a terme aquesta activitat. A més a més també farem ús de material de suport per fer 

diferents jocs i dinàmiques sobre els caiacs.  

  

 

 

 

 

SNORKEL 

El fons marí vist d’una manera excepcional. Ens aventurarem a descobrir els petits i grans 

animalons que ens envolten tot nedant pel mar i passant pel costat de les roques sense 



 

deixar-nos-en cap. Ens equiparem amb el material necessari sense deixar-nos el mes 

indispensable: les ulleres i el tub! Una bona manera de descobrir el nostre entorn mentre 

ens ho passem d’allò més bé! 

 

 

 

 

 

 

JOC DE NIT 

En aquest espai realitzarem diferents activitats on la 

foscor i les llanternes seran les protagonistes. Des de 

jocs de més moguts als espais exteriors fins a jocs 

“indoor” dins les instal·lacions, on els nois i noies 

hauran d’aprofitar les avantatges que suposa jugar en 

aquest entorn nocturn. 

 

FESTA DE COMIAT 

Per celebrar que és l’última nit de les colònies posarem música i 

llums per moure el cos al ritme de la música i ballar tots junts! 



 

 


