Instruccions per fer l’inventari de les casetes de vinya
1 Abans de sortir
Quin material necessitareu?

Llibreta, llapis i goma
Cinta mètrica
Telèfon mòbil amb càmera,
brúixola, gravadora, connexió a Internet amb Google
Maps

Crema solar, repel·lent de mosquits, gorra
pel sol, calçat adequat...

2 Un cop sou a la caseta
Com es comença?
Abans de tot, escolliu un títol per la fitxa, que serà el nom de la caseta. Si no el coneixeu, podeu
posar el nom del camí, el de la vinya on està situada... Potser us caldrà fer una mica de recerca més
endavant per decidir si el nom ha estat ben triat.
Exemple: Caseta del Coll de Bou, caseta de la Vinya La Plana, caseta de l’oncle Joan...

Què cal fotografiar?
•
•
•
•
•

Adjunteu una o més fotos de la façana. Si ho creieu convenient, també de la resta de façanes.
Feu fotos del que es veu a l’entorn (el paisatge que envolta la caseta)
Fotos, si és possible, de l’interior de la caseta. Compte amb l’estat de la caseta!
Altres fotos que cregueu importants.
Foto de l’equip investigador davant de la caseta.

Què cal gravar?
Graveu els sons que es senten des de la caseta durant uns 30 segons. Si es senten ocells, intenteu
identificar-los amb la guia que trobareu al menú Recursos del blog.

Què s’haurà de mesurar?
Amb l’ajut de la cinta mètrica, preneu mesures de l’edificació. L’alçada pot ser aproximada. Necessitareu les mesures pel punt següent.

Què s’ha de dibuixar?
Feu un croquis en alçat i planta de l’edificació i anoteu-hi les mesures preses. Amb l’ajut de la brúixola
mireu l’orientació de la façana principal i indiqueu-la al dibuix en planta.
Els alumnes de primària només heu de fer un dibuix de la caseta i el seu entorn des del lloc que més
us agradi.

Quines descripcions s’hauran de fer?
Descripció de l’edificació
Amb l’ajut del Diccionari Visual de la Construcció (vegeu Recursos al menú del blog), feu una descripció el més detallada possible de la caseta: materials d’obra emprats, tipus de coberta, obertures,
etc.
Descripció del paisatge
Fixeu-vos en el paisatge: Què es veu des de la caseta? Quines muntanyes veieu des d’aquí? Quines
poblacions veieu? Identifiqueu algun campanar? Quina vegetació envolta la caseta? Cereals, vinya,
matolls, altres? Moltes casetes tenen un arbre al costat. Identifiqueu-lo. També hi pot haver altres
construccions: pous, sínies, cisternes... Indiqueu-ho si és així i recordeu de fer-ne una foto.

Com indicareu la localització de la caseta?
Caldrà indicar
• Terme municipal on està situada.
• Nom del camí més proper a la caseta.
• Nom de la vinya.
• Amb l’ajuda de Google Maps feu una cerca de la ubicació de la caseta i marqueu l’itinerari des de
la vostra escola o institut.

Fareu alguna entrevista?
És important que localitzeu el propietari. Segur que us donarà molta informació interessant per
acabar de completar bé la fitxa. Qui va fer la caseta? Quin any? Per què van fer-la? Li van posar nom?
Quin nom té la vinya on està la caseta? Potser us pot explicar alguna anècdota…

3 Quan arribeu a casa
Un cop sereu a casa, podreu acabar de redactar les descripcions, escollir les fotografies, escoltar els
son que heu gravat i intentar identificar-los, acabar d’escollir el nom, identificar els arbres i la resta de
vegetació.
Un cop acabada la recollida de dades, envieu-nos la informació al correu del blog i en breu podreu
mostrar als vostres companys, familiars i amics la feina feta!
Sobretot no oblideu de dir-nos el nom i cognoms de tot l’equip d’investigadors.

