Aerosport Educa
Aerosport, el certamen d’aeronàutica general i esportiva organitzat per la Fira d’Igualada,
previst pel 15 i 16 de maig 2021, viurà una edició molt especial. Volem convidar la comunitat
educativa a unir-se a aquesta experiència, perquè les escoles de la comarca també pugueu
gaudir de l’aventura de volar!
Us convidem participar d'aquesta proposta educativa, que no requereix de personal extern, i
que podreu treballar autònomament a l'aula o des de casa.

Dolors Vives i Rodó n, pionera de l'aviació catalana en un avió biplà.

OBJECTIUS I CONTINGUTS DE LA PROPOSTA

A L’Aventura de Volar! l’alumnat resoldrà, mitjançant una activitat d’experimentació a l’aula,
un repte cientificotecnològic relacionat amb l’aviació, el gènere i l’aeronàutica, que podrà
completar amb una visita familiar al certamen Aerosport.
La proposta didàctica de l’Aerosport, que podreu desenvolupar amb dues o tres sessions
lectives, s’adreça al Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària i us permetrà treballar amb
l’alumnat els objectius següents:
●
●

Fomentar les vocacions cientificotecnològiques.
Eliminar les barreres de gènere en el món de l’aviació.

●
●

Mostrar la rellevància de l’aeronàutica en el camp científic i social.
Donar a conèixer la infraestructura de l'Aeròdrom Igualada-Òdena i l'esdeveniment
Aerosport.

Tots els grups classe que us uniu a L’Aventura de Volar! , podreu participar d’una trobada virtual
amb persones expertes en aeronàutica i aviació per compartir les vostres experiències. A més, els i
les alumnes participants podran accedir a Aerosport’21 com a visitant especial i entraran al sorteig
de batejos de vol i l’experimentació amb un simulador de vol. En cas que el certament no es pugui
realitzar en el format habitual, es mantindrien els trobades virtuals.

COM HI PODEU PARTICIPAR?

Per participar de l’Aventura de Volar! has d’inscriure els teus grups classe al següent enllaç
abans del 31 de març. A continuació t’enviarem tota la informació sobre la proposta
educativa: la guia didàctica, el material per l’alumnat i la correspondència curricular.

INSCRIU-TE AQUÍ

En acabar l’activitat a l’aula i abans del 20 d’abril, ens hauràs de fer arribar els resultats a
través del formulari de valoració i així podreu participar de la trobada virtual de l’Aventura de
volar!
Si mentrestant tens algun dubte o necessites més informació, pots posar-te en contacte amb
nosaltres a través del correu aerosporteduca@firadigualada.org. Fins aviat!
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