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L’entorn exterior ens ofereix unes possibilitats diverses de l’espai escolar. Així doncs,
es tracta d’apropar-nos des d’una òptica creativa i sensible al port de Tarragona, al
voltant de diferents vessants: la del coneixement natural i social, la de l’expressió
oral i escrita i la plàstica. Pretén, per tant, ser una activitat interdisciplinar i us
proposem integrar-la dins el disseny curricular del cicle inicial de l’ensenyament
primari, encara que es pot posar en pràctica també en el darrer curs del parvulari,
segons el grau de desenvolupament dels infants.
L’objectiu fonamental de l’activitat és tenir un contacte directe amb el nostre port, tot
emprant les tècniques d’observació i l’ajut d’un passeig en barca que esdevé el factor
motivador i provocador dels descobriments.
Si considerem que l’activitat lúdica és la situació natural de l’acció infantil on es
troben unes possibilitats extraordinàries de desenvolupament afectiu, social i
intel·lectual no ens estranyarà que haguem escollit el joc com a procediment més
adequat per actuar com a fil conductor de l’activitat.
Dins de l’Àrea de Coneixement del medi. El medi social i cultural es treballen clarament
els següents continguts conceptuals: 2, 2.1., 2.2., 2.3., 3, 3.1., 3.2., 3.3.; i els següents
objectius terminals: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 36 i 37; i dins de l’Àrea de
Coneixement del medi. El medi natural, treballem els continguts conceptuals: 1, 1.2.,
1.3., 2, 2.3., 3, 3.2., 3.3., 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.; i els següents objectius terminals:
14, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 i 32.

El treball consta de tres parts ben diferenciades: la primera fa referència a les activitats
prèvies a la visita, és a dir, a aquelles que s’han de fer a l’aula; la segona, al treball de
camp, la visita i els tallers al Museu del port i a les instal·lacions portuàries; i la tercera, a aquelles tasques que es podran realitzar posteriorment a l’aula. Amb els treballs
previs i posteriors el professorat adaptarà la distribució, la selecció i la temporalització
que cregui més adequada, depenent de l’àmbit curricular i dels objectius generals del
curs.
Per tal d’aconseguir una millor assimilació dels conceptes per part de l’alumnat, fóra
interessant que s’haguessin treballat a l’aula els aspectes relacionats amb la vida
marinera i, més concretament, la vida dels pescadors i els diferents oficis que es
desenvolupen al volant de la pesca.
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L’alumnat treballarà en petits grups de quatre o cinc persones, tot i que el dossier i les
fitxes corresponents a cada activitat seran elaborats de forma individual.
a. Treballs previs
Diferents activitats introdueixen els/les alumnes en diferents aspectes per
situar-los en l’entorn que visitaran: la localització de l’espai, els animals marins,
la història del port, les activitats humanes que es fan al port i la necessitat de
no embrutar l’entorn.
b. Treballs de camp
En aquest apartat no utilitzarem cap quadern de treball, ja que l’activitat és
prou vivencial en si mateixa i no en veiem la necessitat. S’inicia la sessió amb
l’explicació de l’educador/a d’un conte, relacionat amb temes de la mar, que
s’empra per presentar tots els personatges que els conduirà a cada racó. Taró,
el nen que és el protagonista, és el que aprèn les coses; l’avi pescador que els
guiarà en el racó del port pesquer; la mare, la Maria Teresa, que és la peixatera;
el pare, el Pere, és el mariner mercant que els acompanyarà al racó del port; i la
Marina, la seva amiga, que introdueix l’explicació del franel·lògraf on
s’estudiaran els elements (aigua/mar, sorra/roques), les famílies d’animals
(peixos, mol·luscs i crustacis) i els sistemes de pesca (encerclament i
arrossegament).
Tot seguit, es dividirà la classe en tres grups que, rotativament, passaran per tres
racons:
Racó 1: El port pesquer
Aquí, els nens i les nenes treballen el recorregut que fa el peix des que el
pesquen fins que el venen a la botiga. Cadascú representa a un personatge,
com ara el mariner, el patró, la peixatera o el comprador. Trobaran, a més,
vestits que els permetran identificar-s’hi.
Racó 2: Identificació d’organismes
En aquest racó hi ha una sèrie de fitxes amb la imatge de diferents organismes
que viuen al mar. Hauran d’identificar i aparellar els animals marins que siguin
iguals.
Racó 3: El port
Descobriran una gran imatge del port amb els diversos molls i la mercaderia
que s’hi descarrega. Hauran de col·locar correctament els vaixells, segons els
productes que porten, i els vehicles i els trens que circulen per les instal·lacions
del port.
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El viatge amb barca, és la segona part de la sessió matinal. Equipats amb salvavides,
els/les alumnes van a conèixer directament allò que han vist: observaran els molls, les
mercaderies, els vaixells, les instal·lacions i els animals que, com les gavines, hi viuen.
En finalitzar el viatge en barca s’acaba el treball del matí.
L’activitat a la tarda és autònoma, és a dir, guiada pel professorat del centre escolar que ha demanat l’activitat. Observaran l’arribada de les barques d’arrossegament
i la feina que fan els pescadors en el port com ara classificar el peix, rentar-lo, posarlo en caixes, portar-lo a la subhasta i preparar la barca per sortir a pescar l’endemà.
L’última part de la tarda es fa la visita a la llotja i es veu la subhasta del peix.
c. Treballs posteriors
Permeten repassar a l’aula els conceptes fonamentals. Hi hem afegit també
algunes activitats que poden ser utilitzats com a exercicis d’avaluació.
Creiem que el conjunt dels treballs previs, de camp i posteriors són una eina
engrescadora i didàctica per desenvolupar parts importants del currículum escolar
de l’educació primària.

En acabar la seqüència didàctica l’alumne/a hauria de ser capaç de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conèixer els límits del mar i de la terra.
Identificar les zones urbanes i portuàries.
Identificar les parts més senzilles dels animals marins.
Distingir les formes de mobilitat dels animals marins.
Comprendre aspectes bàsics de la morfologia dels animals marins.
Identificar alguns dels animals marins més freqüents a la zona.
Identificar els elements principals de la cadena tròfica.
Conèixer de forma molt bàsica els diferents hàbitats de la fauna marina
tarragonina.
9. Reconèixer canvis en processos històrics.
10. Conèixer algunes de les activitats genèriques que es duen a terme en un port.
11. Observar quins són els productes que es mouen més al port de Tarragona.
12. Comprendre alguna de les característiques fonamentals de l’activitat pesquera.
13. Reconèixer alguns dels esports i les activitats lúdiques que es practiquen al port.
14. Valorar la necessitat de mantenir el medi ambient net i protegit.
15. Gaudir de diversos jocs i entreteniments al voltant del mar.
16. Valorar la importància del port de Tarragona.
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17. Conèixer una sèrie de conceptes que posteriorment haurà de treballar en la
sortida al port.
18. Observar imatges.
19. Recordar la informació apresa.
20. Situar diferents elements en el seu lloc correcte.
21. Ordenar imatges i processos bàsics.
22. Completar paraules.
23. Ampliar el vocabulari.

4.1. CONCEPTUALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Mar.
Els animals marins. Noms, morfologia, hàbitat, cadena tròfica.
La història del port.
Les activitats portuàries.
Importància industrial i comercial del port.
La pesca.
La funció lúdica del port.
La protecció ambiental.
Jocs i entreteniments al voltant del mar.

4.2. PROCEDIMENTALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificació d’icones relatives a la fauna.
Observació d’imatges.
Ampliació del vocabulari.
Compleció de quadres i d’imatges.
Ordenació d’icones i de processos.
Elaboració de dibuixos.
Explicació d’imatges.
Millora de la lectura i de l’escriptura.

4.3. ACTITUDINALS
1.
2.
3.
4.
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Elaboració correcta del dossier.
Valoració del respecte cap al medi ambient.
Valoració de la importància econòmica del port per a la ciutat de Tarragona.
Actitud positiva cap a les feines que haurà de fer.
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Aproximadament el temps dedicat a la seqüència didàctica seria:
a. Treballs previs
1.
2.
3.
4.
5.

La mar
Els animals marins
La història del port
Què es fa al port?
No hem d’embrutar!

b. Treballs posteriors

½ hora
3 hores
½ hora
2 hores
½ hora
3 hores

En la trobada de coordinació es lliurarà al professorat un dossier amb els treballs previs
i posteriors.
Amb aquesta activitat pretenem apropar els alumnes a la vida dels homes de la mar,
posant a l’abast la possibilitat de veure el funcionament del port industrial i pesquer
de Tarragona, d’observar els vaixells, les mercaderies que es carreguen i descarreguen
en el port i els organismes vius que arriben al port a més de veure la subhasta. Així
mateix, coneixeran la seva situació geogràfica, l’activitat econòmica, els apunts
d’història i els personatges.
Quan arriben al port, un educador els oferirà una explicació introductòria i després
treballaran en el Museu del port, repartits en tres racons. Més tard realitzaran un
viatge en vaixell i a la tarda veuran l’arribada de les barques d’arrossegament i presenciaran la subhasta.
La dinàmica de l’activitat de camp portarà l’alumnat a l’observació, l’experimentació
i la recerca en tot moment.
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Anotem alguns consells sobre l’ús del material a l’hora de realitzar les activitats.
7.1 Treballs previs
7.1.1 La Mar.
A partir del dibuix, cal que identifiquin el mar, la terra, el port i la ciutat.
Proposem també una introducció a l’elaboració de la llegenda del plànol. Se
centra en destreses com el desenvolupament de la motricitat fina.
7.1.2 Els animals marins
Després d’observar els dibuixos, cal que identifiquin algunes de les parts
dels animals que presentem: peixos i crustacis.
7.1.2.a. Tinc potes o aletes?
Es tracta d’ensenyar que els animals poden ser identificats per les seves
característiques. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: blau, verd, blau, blau,
verd i verd.
7.1.2.b. Quantes potes tinc?
Els alumnes esbrinen el nom de l’organisme i compten el número de potes de
cadascun: 10, 8, 10 i 8.
7.1.2.c. Com sóc?
Cal que sàpiguen el que té cada un dels animals. Potes; ales, bec i plomes;
closca i potes; potes, boca i closca; closca; aletes i boca.
7.1.2.d. Sóc dur o sóc tou?
Haurem de diferenciar si aquests animals posseeixen esquelet intern o extern:
3, 4, 5 i 6 vermell i 1 i 2 verd.
7.1.2.e. Qui es menja qui?
Aquest exercici introdueix el concepte de la xarxa tròfica dels organismes: El
peix gros es menja el petit, els homes es mengen el peix gros, la gamba ingereix
els microorganismes.
7.1.2.f. On viuen?
A partir del dibuix poden assenyalar que no tots els animals marins viuen
en el mateix nivell del mar.

8

Camp d’aprenentatge de la ciutat de Tarragona

Peix, peixet saltironet
7.1.2.g On visc?
Aquest exercici es pot utilitzar d’avaluació dels conceptes anteriors.
7.1.3. La història del port
Aquest exercici ens serveix d’introducció a la línia cronològica del port. A través de la identificació de les imatges, l’alumne pot observar l’evolució del port
al llarg del temps.
7.1.4. Què es fa al port?
S’estudien les activitats humanes que es desenvolupen en el port de Tarragona
7.1.4.a. Què hi ha al port?
Els alumnes observen la imatge, la pinten i contesten les preguntes proposades:
13, 7, 5. En la pàgina següent identifiquen les imatges extretes del dibuix, tot
completant les paraules.
7.1.4.b. Ordenem els vaixells!
Mitjançant l’observació i la lectura atenta de les imatges els nens i les nenes
han d’establir similituds i diferències entre els vaixells representats i
classificar-los segons la seva funció: esportiva, de pesca o de transport.
7.1.4.c. Què arriba al port de Tarragona?
Cal identificar alguns dels productes que es mouen pel port de Tarragona i
relacionar-los amb alguna de les seves possibles utilitats: Carbó-grill; cotxeviatge; barril de petroli-benzinera; cereals i fruits secs-menjar.
7.1.4.d. Què hi ha al serrallo?
Els alumnes observen la imatge, la pinten i contesten les preguntes: quatre,
quinze.
7.1.4.e. Què fan aquests personatges?
Observaran el dibuix i les diferents accions que es realitzen en el port. Una
vegada analitzada la imatge cal que l’alumnat identifiqui les accions que s’hi
desenvolupen.
7.1.4.f. La pesca
El dibuix permet establir un diàleg per veure les semblances i les diferències
entre la pesca d’encerclament, que es presenta en el primer exercici (és de nit,
la barca té els llums encesos, els peixos són tots iguals i la xarxa no arrossega
pel fons) i la d’arrossegament que correspon al segon exercici (és de dia, la
xarxa s’arrossega pel fons marí i els animals atrapats son organismes
diferents). El tercer exercici de la sèrie ens pot servir per avaluar-ne la
comprensió.
7.1.4.g. Retalla i enganxa en ordre
Es tracta d’establir el recorregut que fa el peix des del mar fins a la taula:
Peix, barca, camió, peixateria, cuina, taula.
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7.1.4.h. La gavina Joaquima!
El nen pot conèixer les activitats esportives que es duen a terme en el port.
Presentem la gavina Joaquima bucejant, practicant el windsurf, pescant i
remant.
7.1.5. No hem d’embrutar!
Cal sensibilitzar l’alumnat de la necessitat de tenir cura amb el medi ambient
i sobretot amb el mar.
7.2. Treballs posteriors
7.2.1. Amb qui vaig?
Amb aquesta activitat podrem desenvolupar la capacitat d’associació i
classificació que afavoreix l’atenció visual. Cal doncs, relacionar els diferents
elements. Podem considerar-lo un exercici d’avaluació.
7.2.2. Com es diuen?
L’exercici, de caràcter eminentment procedimental, consisteix a reconèixer
l’ordre i la pràctica del so de les lletres per a la formació de la paraula correcta en cada cas. L’activitat contribueix a desenvolupar la capacitat d’escoltar
i millorar les habilitats lingüístiques.
7.2.3. La pintem
L’activitat afavoreix l’adquisició de la motricitat fina i la destresa manual.
7.2.4. A completar!
L’activitat d’observació contribueix a desenvolupar la percepció visual i el
raonament lògic.
7.2.5. Busquem el camí!
Els nens han de seguir el camí adequat. L’exercici se centra en la motricitat
fina i la coordinació visual i manual.
7.2.6. Què hi tenim?
Es practiquen diverses destreses com l’orientació en l’espai, la percepció visual, el desenvolupament de les habilitats motrius i el raonament lògic a
més del coneixement numèric.
7.2.7. El joc dels 4 disbarats.
Es practica la percepció visual, el raonament deductiu, l’obtenció de
conclusions i el raonament lògic. Peix volant, barca per la carretera, autobús
amb tres rodes, pinça de cranc a l’arbre.
7.2.8. A copiar!
L’alumne ha d’orientar-se en l’espai, millorar l’habilitat manual i el raonament
lògic.
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7.2.9. A dibuixar!
L’exercici se centra en destreses manuals com la motricitat fina i la coordinació
visual i manual.
7.2.10. Memorió
Joc per desenvolupar la memòria. Es col·loquen deu objectes en una taula i es
demana a l’alumne que els observi durant dos minuts, després se’l fa girar
d’esquena i ens ha de dir el nom dels que recordi.

L’avaluació d’aquesta activitat es farà mitjançant:
¾ Les activitats d’aprenentatge que al mateix temps són d’avaluació.
¾ L’ observació directa i l’enregistrament dels processos i de les estratègies
d’aprenentatge utilitzades.
¾ L’observació directa i l’enregistrament del grau d’assoliment dels objectius
de les actituds.
¾ Es poden considerar activitats d’avaluació: Tinc potes o aletes?, Com sóc?,
On visc?, Ho fas?, Retalla i enganxa en ordre, Amb qui vaig?, Com es diuen?,
A completar.

El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona posa a disposició del professorat
que ho desitgi, en qualitat de préstec, un bagul que conté objectes manipulatius referents
al món mariner.
¾
¾
¾
¾

Uns trencaclosques de cubs
Unes peixeres amb peixos de plàstic
Objectes referents al mar i al port per jugar al memorió.
Contes
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