
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolguts companys/benvolgudes companyes,  

 

Per setè any consecutiu convoquem una nova edició de GEOYINCANA dirigida a estudiants de 4t de 

l'ESO i 1r de Batxillerat, activitat que s'organitza i coordina des del Dpt. de Ciències de la Terra i del 

Medi Ambient conjuntament amb la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant. Com en passades 

edicions, les parades consistiran en una alternança d'explicacions geològiques BREUS dutes a terme 

per personal del nostre departament, i algunes activitats que els estudiants realitzaran en equip. Les 

dates reservades per a aquesta ocasió són els dijous 8 i 15 de març de 2018.  

 

Si voleu participar heu d'inscriure-vos i enviar la informació següent a actividades.geologia@ua.es 

 

El termini d'inscripció s'obrirà el dimarts 30 de gener a les 9:00 a. m. i es tancarà el divendres 2 de febrer a les 

15:00 hores. NO S'ADMETRAM INSCRIPCIONS ENVIADES ABANS DEL DIMARTS 30. 

 

Indiqueu en l'Assumpte del correu electrònic: INSCRIPCIÓ GEOYINCANA 2018  

 

- Nom del centre:  

- Localitat:  

- Professorat responsable:  

- E-mail de contacte: 

- Nombre d'estudiants participants:  

- Curs dels estudiants: (4t ESO i/o 1r Batxillerat) 

- Hora d'arribada prevista a la Platja de Sant Joan (des de 8:15 a 10:45): 

- Dijous 8 o 15 de març: indiqueu PRIORITAT 8 i 15 de març (us agrairíem , que aquells que podeu 

en ambdues dates, ho indiqueu perquè ens permetrà major flexibilitat)  

 

Com l’any passat, amb l'objecte d'evitar la massificació i oferir una millor atenció, el nombre de 

participants serà més reduït. En cas que es cobrisquen totes les places oferides, s'utilitzarà com a únic 

criteri d'admissió l'ordre d'arribada de les sol·licituds.  

 

dijous, 8 i 15 de març de 2018 
 

Platja de Sant Joan-Cap de ‘Horta (Alacant) 

GEOYINCANA ALACANT 
VII EDICIÓ 



En aquesta edició tindran prioritat els centres que es van quedar el passat any en LLISTA D'ESPERA. 

Aquest criteri es mantindrà per a futures edicions. Així mateix, a partir de l'any 2019 tindran prioritat 

aquells instituts on el centre o algun docent del centre siga membre de l'AEPECT (www.aepect.org). 

Aquells instituts que no aconseguisquen participar enguany tindran prioritat per a la pròxima edició 

de 2019.  

 

FORMAT DE LA SETENA GEOYINCANA ALACANT  

1) En cada parada es farà una explicació breu (aproximadament 10 minuts) per a cada grup 

d'estudiants (20 alumnes per grup amb un professor responsable, com a màxim). Si un centre 

assisteix amb 40 o 50 estudiants els dividirem en dos grups. Aquestes explicacions seran a 

càrrec de sedimentòlegs, estratígrafs, tectònics, paleontòlegs, hidrogeòlegs, geomorfòlegs, 

petròlegs, en funció de la temàtica de la parada (igual que en GEOLODÍA, els monitors estaran 

fixos en les parades).  

2) A continuació cada grup es dividirà en equips de 4 o 5 estudiants (han d'estar ja pre-organitzats 

per cada centre), per a fer les activitats per separat, en xicotets grups (per a algunes activitats 

rebran el suport d'estudiants del Grau de Geologia, de 3r i 4t curs, i si ho estimeu oportú, també 

de vosaltres, dels professors responsables de grup).  

3) Horari de l'activitat: de 8:30 a 14:00 h. Els monitors estarem en les parades. Però l'activitat 

completa es podrà realitzar en MENYS TEMPS (aproximadament en 3 hores). A més, 

tractarem que cada centre puga iniciar l'activitat a l'hora que més li interesse (sempre abans de 

les 11 h). 

4) Durada de l'activitat: aproximadament 3:00 h. 

5) Esmorzar a mitjan matí: lliure per a cada grup. Cada professor, amb els seus estudiants, 

decideix quan parar a descansar o a prendre alguna cosa.  

6) Menjar: lliure per a cada grup que pot tornar al seu centre o menjar en la platja, amb els 

estudiants d'altres centres. No estarà organitzat (format lliure a criteri del professorat 

responsable)  

7) MOLT IMPORTANT, DATA: encara que s'ha fixat els dies 8 i 15 de març, aquests no seran 

definitius fins a dos dies abans, per si hi ha previsió de mal temps (p.e. 100% probabilitat de 

pluja). En aqueix cas, s'ajornaria previ avís per correu electrònic, per a poder anul·lar amb 

temps suficient les reserves d'autobús.  

 

NOTA: Encara que s'ofereixen inicialment dos dijous, si el nombre final d'inscrits fora reduït l'activitat 

NOMÉS ES FARIA EL JUEVES 15 DE MARÇ. 

 

 


