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1. La sardina “Sardineta”
Em dic Sardineta i sóc una sardina, visc a la mar Mediterrània i tinc moltes 
amigues que són com jo. Sempre nedo en companyia de les meves amigues 
les sardines i des del fons del mar em saluden el llenguado, el pop i el rap. 
Porto un vestit blau cenyit i brillant més fosc de l‛esquena. M‛alimento 
d‛animals molt petits que suren pel mar i, de vegades, també de petits 
vegetals. No fa gaire vaig viure una aventura fantàstica, la voleu saber?

Sóc poruga i un dia la remor del mar em va espantar, em vaig amagar i sola 
em vaig quedar. 

- Ei, aquí, ajudeu-me!

Uns pescadors em van sentir i van venir a buscar-me. 

-  Sóc el patró del vaixell, com et dius? Què fas aquí?
-  Em dic Sardineta i he perdut les meves amigues, estic sola i tinc por.

La meva pell brillant va agradar al patró i em va preguntar si volia navegar 
al seu costat. Com que això de les aventures m‛agrada i estava tan sola i 
cansada li vaig contestar:

- Oh, i tant que sí!
- Doncs, puja Sardineta, que veuràs les ones del mar, el sol i les gavines 

i et gronxaràs en la meva barca.
- Cap on va, senyor patró? 
- Cap al port de Tarragona, on m‛espera la meva família.

Vaig fer un esforç i em vaig posar dreta tot aguantant-me amb la cua men-
tre mirava tot el que hi havia al meu entorn. La barca estava plena d‛unes 
caixes molt grans amb cargols de punxa, petxines, pops i peixos de totes 
classes. Mentre, uns homes vestits de color groc arreglaven les xarxes i 
tornaven els peixos més petits al mar. Llavors em vaig quedar adormida 
fi ns que vam entrar al port.

- Patró, que n‛és de gran, el port!
- Mira Sardineta, ara veuràs uns vaixells molt grans, grues que carreguen 

i descarreguen, camions que porten les coses d‛un lloc cap a un altre i 
molta gent treballant.
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La Sardineta ho mirava tot bocabadada i va exclamar: Quin moviment, 
senyor patró!
En arribar al port pesquer, els mariners van baixar les caixes i les van 
posar en unes carretes. El patró em va preguntar si volia conèixer la seva 
dona i la seva fi lla.

- En què treballa la teva dona? –va preguntar la Sardineta.
- En coses de la mar, arregla les xarxes. Mira, aquella és la meva dona i 

la nena que juga al seu costat és la meva fi lla. 
- Hola, Enriqueta, jo sóc una sardina, em deixes jugar amb tu?
- És clar que sí!

I, durant uns dies, vam córrer per tot el Serrallo que era el barri on vivien 
els pescadors. Però jo trobava a faltar les meves amigues i un dia vaig 
demanar al patró que em prengués i em tornés a la mar.
El patró em va dir que no sabia si podríem trobar les meves amigues i em 
va posar moltes pegues però, a la fi  em va prendre mar endins.
Quan vam arribar on m‛havia recollit vaig veure totes les meves amigues 
que treien el cap fora del mar i ja m‛estaven esperant.
Contenta, vaig marxar amb elles i els vaig explicar el que m‛havia passat. 

Vols saber com és la mar Mediterrània on viu la Sardineta, qui hi viu, la 
seva història i moltes coses més? Doncs, endavant!
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2. Com és la mar Mediterrània?

Guaita la sardina !

Pinta els quadres de la llegenda i escriu els noms.

La mar Mediterrània és una mar quasi completament envoltada per terres. 
És petita si la comparem amb els oceans.

El sol escalfa l‛aigua de la mar Mediterrània i fa que s‛evapori, però gràcies 
a la que ve de l‛oceà Atlàntic  per l‛estret de Gibraltar, no es nota.

  Observa el mapa i pinta:

- La Mar Mediterrània ...... blau clar - L‛oceà Atlàntic ...... blau fosc 
- La ciutat de Tarragona ...........verd - L‛estret de Gibraltar.... groc  



Guaita la sardina !

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona10



Guaita la sardina !

11Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona

3. Qui viu al voltant de la Mediterrània?
Al voltant de la Mediterrània hi habita molta gent des de fa molt de temps, 
amb maneres diferents de viure, de menjar, de vestir, de divertir-se, etc. 
De les característiques pròpies de cadascun d‛aquests grups de persones 
se‛n diu cultura.

 Pinta els països on hi ha nens i nenes i no t‛oblidis d‛acolorir-los!
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4. Qui viu a la Mediterrània?

PEIXOS

Guaita la sardina !

ALETA CAUDAL

E
B

A

U

C

B

A la mar Mediterrània hi viuen molts animals, però nosaltres només parlarem 
dels quatre tipus més abundants que trobem a les costes tarragonines.

Els peixos són animals vertebrats aquàtics que tenen aletes per desplaçar-
se, brànquies per respirar i el cos, generalment, recobert d‛escates.

 Escriu, on toqui, les següents paraules: 

 aletes,      escates,       ull,      cap,       boca,        brànquies
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MOL·LUSCS

Guaita la sardina !

Els mol·luscs són animals invertebrats que tenen el cos tou i una closca 
dura, per dins o per fora, que els protegeix. 

Els més coneguts són:

- Els bivalves: tenen dues closques iguals per fora.
- Els cefalòpodes:  tenen moltes potes o tentacles.

 Digues quin d‛aquests mol·luscs és el cefalòpode i quin és el bivalve.
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CRUSTACIS

Guaita la sardina !

Els crustacis tenen dos parells d‛antenes, una closca feta de diverses 
peces i cinc parells de potes.

Viuen a l‛aigua, però alguns, com el cranc, també viuen a la terra. 

 
 Pinta:

- les potes de vermell.                          - l‛aleta caudal de verd.

- les antenes de groc.                           - la closca de blau.

- els ulls de negre.
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LES AUS

Guaita la sardina !

Quan passegis pel port, veuràs algunes aus, sobretot gavines.

Les aus són animals aeris vertebrats que tenen bec, ales i el cos recobert 
de plomes. Tenen els ossos plens d‛aire per pesar menys i poden volar 
millor.

 Assenyala on té la gavina:

 el bec        el cap

 el cos        les potes

 les ales        la cua
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PEIXOS CRUSTACIS

AUS MOL·LUSCS

5. Qui és qui?

Posa cada animal a la seva caixa, segons siguin peixos, mol·luscs, crustacis 
o aus. Pots fer-ho amb fl etxes.
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6. Saps què és?

Hem perdut el nom que els correspon, ho vols arreglar?

 Uneix cada animal amb el nom de l‛espècie que li correspongui.
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8. Recordes on viuen?

 Escriu dins la rodona una R si viu a les roques, una N si neda i una S 
si viu a la sorra.
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9. Que sabem del port de Tarragona?

Em dic Arnau i sóc un 
carreter que vaig amunt i avall 

de la ciutat transportant les poques 
mercaderies que arriben o surten del port, 
perquè des que van marxar els romans 

de Tàrraco, el port va quedar quasi 
abandonat.

Sóc un legionari romà 
destinat a la bella ciutat de Tàrraco. 

Abans d‛arribar nosaltres a Tàrraco, 
només existia un lloc natural protegit, que 

ja es feia servir com a embarcador.
Nosaltres hi hem construït un bon espigó que 

ens permet comunicar-nos amb Roma i la 
resta de la Mediterrània.

Llegeix i després ordena aquestes imatges i textos del més antic al més 
modern.

Sóc l‛Arnau, què passa?

Ego, Aurelius
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Estic empleada a les ofi ci-
nes de l‛Autoritat Portuària de Tarra-

gona. El port és molt gran i hi treballem, en 
diferents tasques, unes vint mil persones.

De pocs anys ençà, el port ha crescut molt a causa 
de les noves mercaderies que hi entren i en surten, 

com són el petroli, els cotxes, els cereals... i s‛ha 
hagut que ampliar l‛espai portuari.

Vaig néixer el 1810 i sóc 
propietari d‛una fl ota de vaixells que porta 

aiguardent i fruits secs a Amèrica.
M‛estic fent ric gràcies al fet que el port ha crescut 

ràpidament i tinc molts empleats que treballen dia 
i nit cobrant quatre cèntims.

Ei!, sóc la Cris
 

Em diuen, Sr. Vilalta
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10. Què s‛hi fa al port de Tarragona?

Al de Tarragona trobem aquestes activitats:

Quina de les tres et sembla més important?  ..............................................

Parlem-ne una mica

INDUSTRIALS
I

COMERCIALS PESQUERES

ESPORTIVES
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10.1.

Tarragona és un gran centre industrial petroquímic, és a dir, especialitzat  
en l‛elaboració de productes derivats del petroli. Hi ha un moviment continu 
de grans vaixells que carreguen i descarreguen moltes mercaderies a més 
del petroli i els seus derivats.

Aquests tubs ens indiquen els productes que més es mouen al port. 
Numera‛ls de més a menys quantitat.

PETROLI

ADOBS

DERIVATS DEL PETROLI

CARBÓ

ALIMENTS
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10.2.

A la costa tarragonina s‛acostuma a pescar de dues maneres diferents:

QUINS ANIMALS
ES PESQUEN?

TIPUS DE PESCA

COM ES FA?

Els pescadors deixen anar la 
xarxa sobre el fons, mentre el 
vaixell va avançant i els peixos 
entren dins la xarxa on queden 
atrapats.

Els peixos, crustacis i mol·luscs 
que viuen al fons del mar. 

ARROSSEGAMENT
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QUINS ANIMALS
ES PESQUEN?COM ES FA?

Els pescadors surten a pescar 
de nit i deixen una barca petita 
amb els llums encesos per tal 
d‛atraure els peixos. Aquests 
entraran a la xarxa circular i 
els pescadors la tanquen, a poc 
a poc, per baix.

Els peixos que viuen lliures al 
mar, sobretot les sardines i el 
seitó.

TIPUS DE PESCA

ENCERCLAMENT



Guaita la sardina !

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona26

Com l‛ha pescat?

Si haguessis de pescar aquests animals que tens a continuació, quin sistema 
empraries per a cadascun d‛ells?

 Escriu una A per arrossegament i una E per encerclament.
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Feinejant pel mar.
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Ho saps?

Completa:

QUÈ ÉS? COM ÉS?

QUÈ ÉS?

PER A QUE
SERVEIX?

Grua

Xarxa

Per orientar els 
vaixells durant la 
nit.
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10.3.

El port esportiu de Tarragona és més petit que l‛industrial i el pesquer.

L‛au que tens a baix està practicant esports i entreteniments que es poden 
fer en un port.

 Escriu a sota de cadascun l‛activitat que fa.
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11. No s‛ha d‛embrutar!
A mesura que el port, la indústria i la ciutat han anat creixent, ha augmentat 
la contaminació i la deterioració del medi ambient.

Escriu sota de cada imatge quin problema detectes i la solució que 
li donaries.  
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1. Els secrets de la mar

Vaig descobrir els secrets de la mar
mirant de prop una onada

i un cavallet muntat
sobre l‛escuma de l‛aigua

En un racó, l‛estrella i el cranc
festegen d‛amagades
i els cargols cansats

arrosseguen d‛esma les cases.

L‛ostra desprèn un badall,
aplaudeix cofoia la gamba,

i un rap bocabadat
va pentinant la dorada.

La sardina i el verat
escombren del fons les escates

d‛un llenguado aplanat
que s‛ha enredat a les xarxes.

A l‛escola del sorral
la tonyina fa classe

a escopinyes, calamars,
cloïsses, bous i cabres.

El musclo porta dol,
la llagosta demana calma
i el pop porta el control

de pelaies, mollets i maires.

Quin ensurt la peixatera!
Si sabés d‛aquests secrets

acabarien a la nevera
a la llauna o als suquets.
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2. La pesca mes a mes 

- Quan l‛octubre és arribat, treu les nanses de la mar.
- Juny, juliol i agost, per navegar són els millors.
- El bon mariner és el que pesca pel febrer.
- Pel maig, sardina a la brasa i bon vi a la tassa.
- Pel gener, posa la xarxa al galliner.
- Març ventós, pel pagès és profi tós i pel mariner, desastrós.
- Qui no pesca pel juliol, o no sap pescar o pescar no vol.
- No t‛embarquis per l‛abril, si no vols estar en perill.
- Pel desembre, el fred o el vent fan tremolar al més valent.
- El vent que bufa per Sant Martí, bufa fi ns a la fi .
- Cada cosa per son temps, per l‛agost cigales.
- Quan el setembre ha arribat, a tirar l‛art.

GENER FEBRER MARÇ ABRIL

MAIG JUNY JULIOL AGOST

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
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3. Endevina, endevineta

Sóc l‛ull potent 
que brilla a la nit
il·luminant el mar,

perquè els vaixells,
segurs a port

puguin arribar.

En sol tenir la rosa
i el peix també en té.

No s‛assemblen en res.
Saps tu el que pot ser?

A la taula, el gat se l‛ha menjat
quan era dins del plat.

Què és això que avança 
que no té peus,

que arrossega la panxa
i en el mar la veus?

Endevina endevineta,
 qui m‛endevinarà

A la fi ra d‛endevinalles
anem tots a endevinar...

 Dibuixa la solució de l‛endevinalla:
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4. Tocat i pescat!

És un joc per parelles i es tracta d‛endevinar en quin quadrat el company 
ha amagat els diferents animals marins. Per això cal, sense mirar el tauler 
contrari, triar una casella atenent a les lletres i número corresponent.
Guanya qui aconsegueixi pescar tots els animals del contrari.

Col·loca aquests animals on vulguis:

- 4 pops d‛un quadrat cadascun

- 3 escamarlans de dos quadrats

- 2 sardines de tres quadrats

- 1 tonyna de quatre quadrats.

A B D E FC G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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6. De l‛Havana ha arribat un vaixell
Poden jugar fi ns un màxim de 6 nens i nenes.

1.  Un jugador diu en veu alta: “De l‛Havana ha arribat un vaixell carre-
gat de ....” i afegeix un nom d‛un producte que es pugui transportar a 
la bodega d‛un vaixell, per exemple “pomes”.

2. El següent jugador dirà una altra mercaderia que comenci per la ma-
teixa lletra.

3. Quan un jugador no pot continuar o repeteix la mercaderia, queda 
eliminat.

4. A lúltim jugador li correspon tornar a començar amb una altra lletra.

5. El naufragi
Cal formar grups de dos jugadors/es i seguir les instruccions:

1. Un dels jugadors/es pensa una paraula referida a un tema mariner, 
escriu la inicial i posa tantes ratlles com lletres té el mot.

2. L‛altre jugador/a anirà dient lletres fi ns a completar la paraula sen-
cera.

2. En cas d‛errada, el primer jugador/a anirà eliminant diferents parts 
de la barca, fi ns un total de 10, moment en el qual la barca naufraga.
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