
                                                                                                                       
  
        
 
                                                          

 
 

 

1 

 
Un molí de mar, tan lluny de l’aigua? 

 
Tots els dies veiem a la pantalla de l’ordinador de l’aula de ciències la mateixa imatge. 
Molts havíem jugat entre les pedres del “monument” de la platja. 
Però cap de nosaltres sabíem que era. 
 
Així que decidim fer “una sortida de camp” per esbrinar que és. 
Busquem un bon lloc, amb una vista panoràmica i el trobem. És l’espigo de llevant. 
 
“Aquest espigo de pedres és un espigó del port!” 
 
Tot seguit ens orientem amb la brúixola, per on surt el sol? 
A l’oest, l’espigo conserva les aigües tranquil·les del port, a l’est les onades de la platja 
del far. 
 
Visitem el “monument” de la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. 
El pare de l’Elsa, de 5è., és pescador i li ha explicat que havia estat un antic molí de 
mar per fer farina. 
 
A partir d’aquí surten moltes preguntes: 
 

- Què és un molí... de mar? 
- ... al costat del mar? 
- I com funcionava? 
- ... on és l’aigua que movia el molí? 
- Com és que les onades són tan lluny del molí? 
-  

I per poder respondre a tantes preguntes, la Núria ens recomana visitar el Museu del Mar 
de Vilanova i la Geltrú. El Museu està a prop de l’escola i just darrera de la platja. Està 
dins de l’antiga casa del faroler del far de Sant Cristòfol. 
 
Mirant les fotografies i les pintures que hi ha recollides al Museu hem descobert que 
abans l’aigua arribava fins al molí de mar i que estava construït damunt d’un rocam. 
 
Al Museu ens han recomanat les seves publicacions anuals, “La Nostra mar” per trobar la 
informació que busquem. Hem llegit que abans de l’any 1940 no hi havia la platja del 
Far. Abans no hi havia espigons, ni port i les barques dels pescadors i de cabotatge 
varaven a la platja. 
 
Després de la “sortida de camp” i de llegir “La nostra mar” fem un mapa d’idees clau 
que sabem i les preguntes que ens fem.  
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A partir de dues imatges, la primera de l’any 2003 i la segona de 1940 ens formulem les 
següents preguntes: 

 
- Quins canvis observes? 
- Quan de temps ha passat? 
- Com t’expliques les causes que han provocat els canvis entre la fotografia més 

antiga i la més recent? 
 

Després d’un reflexió dialogada, els grups expliquen les seves hipòtesis sobre les causes 
dels canvis. 
Tornem a parlar-ne en grup i reflexionem 
sobre les propostes més encertades. 

 
Decidim que cada grup farà una maqueta 
que mostri com s’ha format la platja del 
far per explicar-ho als companys i 
companyes. 
 
Amb les idees de cada grup fem una 
maqueta gran. 
 
Amb paraules noves: erosió, transport, 
sedimentació, sentit del corrent marí,... 
expliquem com es va formar la platja del 
Far i, perquè el molí de mar és, ara, tan 
lluny de les onades del mar. 
 
Ara sabem: 
L’aigua del mar transporta la sorra en el 
sentit del corrent marí i quan les onades 
topen amb l’espigó, perden la força per 
arrossegar-la i es sedimenta la sorra. 
Si passa el mateix durant molts anys, la sorra sedimentada és tanta que... ha format la 
platja del Far. 
 
I ara ja ens preguntem:    I les platges naturals, com es formen? 


