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1. ELS MESTRES D’AIXA 

Fa cent anys, les barques de pesca eren fetes de 

manera manual pels mestres d’aixa, uns artesans 

que les fabricaven i les reparaven. 

 

 

 

 

 

 

El calafatador era la persona que garantia l’estanquitat de la nau. Introduïa 

entre les taules de la barca una barreja d’estopa i quitrà, que evitava 

l’entrada d’aigua, picant amb el mall el calafat. 

  

 

 

  

Marca les eines que vegis a l’aula: 

    

AIXA  SERRA   RIBOT  BARRINA 

Escriu el nom dels objectes del calafatador: 
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2. LA PESCA 

Una de les activitats tradicionals del port ha estat la 

pesca. Ordena el procés que tens a continuació i 

que es du a terme en diferents àmbits de la nostra 

ciutat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ara, podem fer una representació amb les disfresses: patró, mariner/a, 

peixater/a, comprador/a. 

Classifiquem la pesca abans de la subhasta, posant-la dins de la panera 

corresponent:  

 

 

Es pesca el peix. 

P M 
C 
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3. EL LABORATORI  

  Marca els organismes que vegis a través del microscopi: 

 

 

 

 

Marca els organismes que vegis a través del microscopi: 

   

 

        

  

   

El fitoplàncton 

és… 

 

  

El zooplàncton 

és… 
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4. LA MAQUETA DEL PORT 

Segueix les instruccions per situar sobre la maqueta: 

Els rètols de les INSTAL·LACIONS (port pesquer, 

esportiu, industrial, pantalans i remolcadors), les 

capses amb les MERCADERIES (de càrrega i 

descàrrega), els VAIXELLS i els TRANSPORTS. 

 

Núm. Espai  Funció Núm. Espai  Funció  

1 Museu del port Museu i aula 10 Pantalà de Repsol Rebuda petroli 

2 Moll de costa Remolcadors  11 Espigó dels Prats Protecció  

3 Autoritat 

portuària 

Gestió del port 12 Moll d’Andalusia Vehicles i 

contenidors 

4 Port esportiu Vaixells 

recreatius 
13 Pantalà d’Asesa Hidrocarburs: 

granels líquids 

i petrolífers 

_ _ _ 

5 Moll de Lleida Granels sòlids 

i mercaderies 

en general: 

cereals, 

carbó... 

....... 

14 Esplanada 

6 Moll d’Aragó 15 Moll de la química 

7 Moll de Navarra 16 Moll de Castella i 

Rioja 

Sòlids: fruita, 

cereals, 

ciment ..... 

8 Moll de 

Catalunya 
17 Port pesquer Vaixells de 

pesca 

9 Far de la Banya Senyal als 

vaixells. 

 

2 

1 

4 
5 

7 6 
9 

12 

8 

13 

16 

15 

17 

10 

14 

3 

11 
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5.  LA SOLUCIÓ ALS PROBLEMES 

Posa les cartes al lloc adequat. Després interrelaciona 

cada problema amb la part del dibuix que li 

correspongui:  

 

 

 

 

 

 

Tots podem ajudar en la millora del medi ambient. Marca les frases correctes: 

No llencem 
deixalles al mar. 

No comprem 
peixos petits. 

Quan anem 
d’excursió al 

bosc deixo les 
ampolles en un 

racó. 

Comprem fruites 

i verdures 
tractades 

ecològicament. 

Mengem peix 
adult. 

Llencem l’oli per 
l’aigüera. 

Al WC podem 
llençar els 

papers. 

Deixem els llums 
encesos tot el 

dia. 
 

Cal minimitzar i reciclar 

les deixalles que generen 

les poblacions costaneres 

i instal·lar depuradores, 

per tractar les aigües 

residuals. 

Les lleis ens protegeixen 

contra la contaminació 

que podessin produir les 

indústries. 

Els cultius han de deixar 

d’usar adobs i productes 

químics contaminants de 

les aigües. Tampoc s’han 

d’abocar els fems dels 

animals als rius. 

Hem de vetllar pels 

espais naturals costaners 

i promocionar el turisme 

respectuós amb el medi. 

Un excés de pesca és 

perillós pel futur de les 

espècies i la biodiversitat. 

Cal ser responsables en 

aplicar les lleis, complir 

les vedes i no consumir 

peixos immadurs. 

Cal que el transport del 

petroli sigui el més segur 

possible i la neteja no 

comporti vessaments al 

mar. També hem de 

buscar energies 

alternatives. 
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MENTRE NAVEGUEM OBSERVEM... 

Completem els quadres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA 

 CALAT ___________ m  
 TEMPERATURA 

Metres  º C 

  

Data ______________ Temperatura de l’aire: ___ 

Estació de l’any _______ Fa: sol/ pluja/ núvols   

 
PLÀNCTON 

Xarxa de: 
 Fitoplàncton 

 Zooplàncton 

 

  

TRANSPARÈNCIA DE 

L’AIGUA (disc de Secchi) 

Es deixa veure a _______ m 

________ m x 2,7= _____m 

Lloc on arriba un 1% de la 

llum (no hi ha vida vegetal) 
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ELS VAIXELLS QUE VEIEM... 

Completem els vaixells: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandera del país 

 

Nom del vaixell 

 Contenidors  
 Productes químics 
 Petroli i derivats 
 Fruita i aliments 
 ………………………… 

 Carbó  
 Cereals 
 Vehicles 
 Ciment 

 Grues 
 Mànegues de succió 
 Canonades-tubs 
 Sistema ro-ro 

M
ER

C
A

D
ER

IA
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