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Què trobem a la platja? 
 
 

Activitats de contextualització i d’exploració d’id ees 
 
1. Per a iniciar la proposta, un titella explica un conte sobre el seu viatge per anar a 
conèixer el mar. 
L’explicació es pot realitzar amb tot el grup classe, organitzant els nens i nenes en 
rotllana. 
En acabar la narració, els demanem que tanquin els ulls per imaginar com és aquest mar 
que veu per primera vegada el titella. Com es devia sentir? I nosaltres, com ens 
sentiríem? Estaríem contents? Ens agradaria? 
 
Reforcem aquest ambient fent servir sons del mar, que els ajudin a recrear i evocar les 
històries viscudes, els moments personals; així cada infant té un record individual que ens 
permet iniciar una conversa on tothom té alguna cosa a explicar. 
 
2. Durant la conversa posem en comú el que cada infant ha imaginat, tenint en compte de 
donar un espai a tothom per a explicar el que ha imaginat. 
Poden sortir aspectes com:  

• El mar i els peixos eren de colors. 
• Hi havia taurons de colorins. 
• Vaig veure gent  davant del mar menjant un gelat. 
• M’agrada el mar perquè l’aigua del mar és freda i quan ens banyem  passa la calor. 
• M’agrada perquè jugo a pilota i hi podem anar a jugar. 
• L’aigua fa onades... 
• Jo imagino com nedava amb aquestes onades. 
• ... 

 
3. Després d’aquesta conversa, organitzats en petits grups fan un dibuix individual per tal 
de representar i compartir amb el seu grup allò que abans han explicat. 
 

                       
 
Mentre els infants dibuixen, la mestra s’apropa a les taules, conversa, planteja noves 
preguntes i recull allò que van representant. 
 

• Aquests taurons són taurons bons. 



                                                                             
________________________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències 

 

 

 

 

2 

     M: Per què són bons?  
• Perquè no es mengen els altres peixos.  

     M: I llavors què mengen?  
     Moment de desconcert... 
 
Els dibuixos són més rics després d’una conversa col·lectiva, ja que  recullen, incorporen i 
socialitzen els aspectes que han sorgit. També es millora la qualitat del dibuix amb la 
proximitat i l’intercanvi amb la resta de nens i nenes de la taula. 
 

Per fer aquestes activitats podeu utilitzar i/o adaptar el conte del ratolí i la seva imatge, així 
com música relacionada amb el mar, que adjuntem. Cal posar només la música, sense les 
imatges de mar, per tal de no condicionar les representacions posteriors. 
 
 
Activitats d’introducció i estructuració de conting uts 
 
4. Compartim els dibuixos realitzats, tot explicant allò que cada un ha representat. 
Cerquem les coses que tenen en comú, les diferents; parlem i consensuem uns primers 
criteris de classificació: allò que ens sembla que existeix de veritat, que hem vist, que 
coneixem i allò que forma part del món de la fantasia, més irreal.  
Continuem la feina amb els dibuixos més reals, que podem tornar a separar en dos blocs: 
- Els animals que viuen al mar, que donarà peu a treballar la biodiversitat. 
- Els que representen activitats de gaudi, que ens permetrà treballar els usos socials 
de la platja o el mar. 
 
5. En aquest moment es pot plantejar de fer una sortida a la platja. Si això no és possible  
intentem que la platja vingui a l’aula i els demanem que, quan surtin el cap de setmana 
amb les seves famílies, vagin a la platja i mirin allò que hi ha a la sorra, que portin també 
mostres  i una foto o imatge del lloc on han anat. 
Amb els materials que porten es pot inicial un treball sobre el que és viu i el que no ho és. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A partir de les mostres recollides pels infants i les aportades per la mestra es fa una 
observació amb la lupa de mà. Què hi ha? És tot igual? Per veure més detalls ens cal una 

Viu No viu 

Els cargols 
Cavallets de mar 
Meduses 
Peixos  
Taurons 
Balenes 
Dofins 
Crancs 
Lapes (són com petxines 
que s’enganxen molt fort a 
les roques i estan vives) 

Les petxines 
Les closques de cranc 
Roques 
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lupa més potent. Es pot utilitzar l’ecoline1 i ens adonem que no son només pedres sinó 
restes de closques de cargols, de petxines...  
L’observació de les seves sorres els ajuda a adonar-se que totes estan fetes de parts molt 
petites, i que estan formades per diferents elements, pedretes, petxines, que els donen 
aquest color. 
 

                               
 
 
7. És important que la mestra faciliti l’espai i el temps necessaris perquè els infants  
recuperin i recordin els aprenentatges ja treballats sobre el tema i els relacionin amb els 
que s’estan treballant en aquest moment. Si no s’ha fet aquest treball de l’aigua, és un bon 
moment per a iniciar-lo:  el color transparent que observem quan veiem les gotes, i el color 
blau que tenen les grans masses com a conseqüència de diversos fenòmens, entre ells el 
reflex del cel. Podem utilitzar les mateixes fotografies que han utilitzat els infants. 
El mateix podem fer amb l’aire, aquest aire que no veiem però que podem agafar amb una 
bossa de plàstic, amb una xeringa, i el podem comprimir quan és dins del globus... 
 

• “Totes les aigües son blaves però les de la banyera i la galleda son transparents i 
quan em banyo també. 

M: I per què les altres són blaves? 
• Perquè n’hi ha molta.  
• És el reflex del cel” 
• ... 

 
 
8. S’inicia la construcció d’un mural per recollir el que sabem i que s’anirà modificant a 
mesura que incorporem nous aprenentatges. 
Sabem que a la platja hi ha tres elements importants, que representem: 
L’aigua, que pintem de colors blaus.  
La sorra, de colors marrons. Tenen en compte el que hem comprovat amb la lupa.   
L’aire o el cel, que veiem de diferents blaus, amb núvols...  
Un cop tenim el fons acabat, hi enganxem els dibuixos realitzats inicialment. 
 
 
9. Per conèixer l’impacte de l’acció humana a les platges plantegem la pregunta 
 “què hi anem a fer a la platja?”   

                                                 
1
 Ecoline o lupa binocular de prèstec al CDEC. 
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Tot sovint els infants hi passen el dia, mengen, beuen, juguen, es banyen,  prenen el sol...  
i aquestes accions seves produeixen un impacte en l’entorn. 
Menjar a la platja fa que ens interroguem sobre les deixalles: què  fem i què en fem? 
 

• Ho tirem... Al mar! 
• No, si hi ha la paperera l’hi tires; si no, serà com una piscina de paper  bruta! 
• Quan vaig a la platja menjo patates, i vaig a buscar una paperera. 
• Jo les guardava a dins d’una bossa. 
• Jo vaig trobar coses a terra! Una burilla de cigarro, papers...   
• De vegades trobo coses surant a la platja de Sant Pol! 
• A la sorra de vegades hi ha papers, bosses...  

        M:   A les platges que aneu, hi ha papereres? 
 
 

Fem un comptatge de si hi ha o no papereres a les platges que ells coneixen; ho recollim 
en un gràfic.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decidim quantes  papereres posem al nostre mural. 
L’experiència viscuda pels infants en diferents platges pot aportar noves idees per 
incorporar al mural, com ara la relació amb la pesca, tant perquè els seus pares en 
practiquen com perquè la zona on van es propera al port. Els vaixells i les barques que 
surten a pescar, els espais on poder carregar i descarregar la pesca... Es pot  delimitar  
l’espai de bany fent servir les boies, com per als submarinistes.  
Totes aquestes idees o experiències ens permetran veure la platja i el mar  com un espai 
on conviuen diferents activitats, i per tant caldrà regular i delimitar els seus usos.  
 
Completem aquesta visió amb cerques a la xarxa, imatges sobre ports, pesca... que 
també acaben formant part del mural. 
 
 
10. En aquesta activitat podem recuperar les seves idees sobre quins éssers vius trobem 
al mar  Mediterrani. 
 
Per treballar aquest tema sobre la biodiversitat es pot utilitzar una noticia de premsa, com 

N’hi ha No n’hi ha 
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per exemple la d’un dofí encallat trobat a la platja de Cunit2. 
Partim de les preguntes: 
 

Penseu que és fàcil trobar un dofí a prop de la platja? 
Què li pot haver passat?  
 

 
 

És important d’utilitzar preguntes per tal d’afavorir la construcció conjunta de 
coneixements: 

• Què mengen els dofins? i els crancs?  
• Com s’ho fan per respirar a dins de l’aigua?...  

 
Per  resoldre aquestes o altres preguntes podem fer una nova cerca a la xarxa per 
treballar a partir d’imatges reals, tant d’éssers vius com d’altres objectes que també 
podem trobar al mar i dels quals ja havíem anat parlant en altres converses (ampolles o 
llaunes, bosses de plàstic...).  
 

Poden conviure aquests éssers vius amb els altres objectes que sabem que també 
hi ha al mar?  

 
Aquest és un bon moment per a iniciar el treball de la funció de nutrició. 
 

Qui és menjat per qui? 
Què pot ser perillós de menjar per als animals marins? 

 
Tot el material recollit (peixos i deixalles retallats, fotografies, notícies...)  formarà part del 
mural. 

                                                 
2
 Notícia al diari “El Periódico”, dia 6/6/2012.   

http://pro-elperiodico.agilecontents.com/ca/videos/societat/veins-cunit-salven-vida-dofi-moribund-lajuntament-muntat-

torns-per-cuidar-lo-les-hores/1717327.shtml 
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Un altre aspecte que es pot treballar és la idea d’espècie protegida.  

Què vol dir protegit?  
 

• Tu m’abraces i això vol dir protegit. 
• Vol dir que no el pesques? 

  
Tornem a incorporar aquestes informacions al mural. 
 
És important que els infants s’adonin que les restes que trobem ens expliquen històries, o 
bé d’éssers vius que hi viuen a prop: plomes, algues seques, closques, restes de cargols, 
lapes... o bé de persones que les han deixat o llençat: bosses, burilles, plàstics, papers, i 
que el mar s’emporta i ens retorna; així podrem destriar el que són restes naturals del que 
és brutícia.  
Preguntes com: 

On era  aquest tap de plàstic o aquesta petxina abans? 
On seran aquest tap i aquesta petxina d’aquí a un temps? 

Això pot  ajudar els infants a reflexionar sobre el canvi i la continuïtat dels fets i fenòmens 
del món. 
 
11. Per tal de dur a terme una regulació dels aprenentatges, tornem a proposar de fer un 
nou dibuix per comparar-lo amb els inicials, a fi que s’adonin individualment i col·lectiva 
dels aprenentatges incorporats.   
Podem partir de la pregunta: 

I ara com ens imaginem el mar?  
 
S’ha de refer novament el mural afegint tot allò que hem parlat, compartit, dibuixat, 
reflexionat. 
 
 
Activitats d’aplicació de continguts 
 

12. Ens plantegem, a partir d’una conversa, la  possibilitat de prendre petites decisions, amb 
conseqüències de millora. 
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• No tirar coses al mar. De vegades els animals marins quan es troben amb una bossa se la 

mengen i es poden posar malalts. 

• No llençar coses a la platja. 

• No trepitjar algú que viu al mar quan ens banyem. 

• Els peixos si els treus del mar es moren, i nosaltres si ens fiquem al mar molta estona 
també morim. És la respiració. 

• El pare va a pescar i a mi em fa molta pena. 

• Jo em menjaria les gambes d’una mossegada sencera.  

• Però si ens les mengem totes, ens quedem sense. 

• A vegades tenen unes boletes petites a sota. 

Mestra: Son els ous, d’on naixeran gambes petites. 

• Doncs hem de pescar les gambes quan ja hagin nascut els fills. 

• Quan són petits, els peixos van junts i, quan son mitjans, van més separats. 

• De vegades es pot pescar i de vegades no! 

Aquesta conversa ha donat peu a que la mestra pugui introduir el treball sobre la funció de 
reproducció. 

13. A partir d’aquesta conversa decidirem el que podem fer, amb el que ara sabem. Podem 
fer un llistat amb les possibles accions i compromisos que som capaços de realitzar. Aquest 
llistat d’accions s’haurà d’incloure també en el mural. 

 


