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On viuen els peixos que mengem? 

Objectius 

L’objectiu final és anar construint un model d’ésser viu inter-relacionat amb l’ecosistema que li permet  
regular les seves funcions i garantir-li la supervivència. 
Implicar-se emocionalment en la problemàtica de la desaparició de la biodiversitat marina, que generin 
actituds de resposta conscient, compartida amb els companys i les companyes . 
PENSAR bones preguntes i el�laborar-ne respostes, FER activitats d’aprenentatge dintre i fora de l’aula, i 
COMUNICAR amb diferents llenguatges bàsics tot allò que pensen, senten, descobreixen i aprenen.  

Descripció de la proposta 

A partir de la visita a l’exposició “Mars de Pesca”, on es mostra el patrimoni natural “pescable” de la 
Plataforma litoral del Garraf en l’època dels seus avis, i la visita comparativa a la peixateria del mercat 
del barri de mar, ens preguntem com és, ara, on viuen els peixos que mengem, perquè se’n pesquin 
menys. 
En grups de treball cooperatiu, explorem i observem semblances i diferències de cinc espècies 
“pescables”: sèpia, congre, sardina, palaia i gamba, cada grup ho anota en un full amb la base 
d’orientació i una pregunta significativa: Com s’alimenta?, Com es desplaça?, Com es defensa?, On viu?. 
Els orienta una fotografia plastificada de cada un dels cinc ecosistemes marins treballats: fons de roca, de 
sorra, posidònia, fang, i pelàgic (aigües lliures no subjectes a cap fons). 
Els grups intercanvien informacions sobre les adaptacions dels animals al seu ecosistema marí, i ho anoten 
en un mapa conceptual per a cada animal treballat. 
Juguem al joc de “La presa i el depredador” per entendre com incideix en la biodiversitat el ràpid canvi 
dels ecosistemes. Busquem les causes d’aquests canvis. 
Dibuixem on viuen els peixos que mengem. Després reconeixem en el reportatge ”Reserva de Pesca Masia 
Blanca, Comarruga” els ecosistemes treballats.  

Aspectes didàctics i metodològics 

L’alumnat s’organitza el treball a traves del grup cooperatiu amb els càrrecs d’organitzador, secretari, 
portaveu i material, ja definits i especificats amb orientacions concretes de la mestra i un full d’avaluació 
del funcionament del grup, prèviament pactat. 
Per a la descoberta de l’ecosistema marí, tant proper de les  escoles de la costa però poc accessible, cal 
utilitzar els recursos que permetin apropar-nos-hi com animals marins de quatre espècies (congre, sèpia, 
palaia, sardina) que viuen a cada un dels ecosistemes marins mostrats a les fotografies (fons de roca, 
posidònia, sorra, fang, pelàgic ) i les bases d’orientació per l’observació dels animals amb preguntes 
significatives abans de l’observació que permetran orientar el procés d’aprenentatge per comparar, 
identificar i associar forma, funció i adaptació, prenent dades concretes, transferint, articulant i 
combinant els aprenentatges previs als nous amb el saber ser i gestionar les pròpies emocions respecte al 
problema, dialogant i definint de manera senzilla conclusions argumentades amb el grup cooperatiu de 
treball.  
Avaluarem quan els/les alumnes argumenten les característiques de l’animal que han triat, i la pròpia 
identificació emocional en la tria. També en mostrar els dibuixos amb la proposta “Dibuixeu on viuen els 
peixos que mengem”. I en el moment d’intercanvi d’informacions entre els grups per fer els mapes 
conceptuals. 
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Recursos emprats 

Reserva de Pesca Marina Blanca, Comarruga 
http://www.youtube.com/watch?v=CyQSii8slcM 
  

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les observacions utilitzant formes de 
representació bàsiques.  

- Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant, mitjançant el treball 
cooperatiu.  

- Observació a ull nu i caracterització dels éssers vius per la seva capacitat de realitzar les funcions 
bàsiques: nutrició, relació i reproducció. 

- Identificació de les característiques i comportaments d’animals marins, que els permeten estar 
adaptats als diferents ecosistemes marins. 

- Observació de fenòmens naturals humanitzats de l’entorn com són la sobrepesca i el 
deteriorament del fons marí, mitjançant el treball cooperatiu. 

- Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en fets propers a la seva experiència i en elements del 
patrimoni natural.  

- Ús de fonts orals, visites guiades, imatges i materials per reconstruir la pròpia història, valorant 
l’intercanvi comunicatiu dins el grup.  

- Ús de les nocions bàsiques de temps (abans/després, passat/present/futur, durada) i de les unitats 
de mesura bàsiques (dia, setmana, mes i any).  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Està adreçada a l’alumnat de Cicle Inicial 

Documents adjunts 

[CAMP OBLIGATORI EN CAS QUE HI HAGI DOCUMENTS ADJUNTS]  
• Material per al professorat. 

      Guia ampliada pdf 
 

• Material de treball per a l’alumnat.  
      Guió de l’alumnat pdf 
      Joc de “La Presa i el Depredador” , guia d’aplicació del joc pdf 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
Fotografia BANC SARDINES jpg 
Fotografia BANC SARDINES – DOFINS pdf 
Fotografia Fons ROCA - CONGRE jpg 
Fotografia Fons SORRA - PALAIA jpg 
Fotografia Fons POSIDÒNIA - SÈPIA pdf 

Autoria 

Núria Alsina Hipòlito, mestra de l’escola L’Arjau de Vilanova i la Geltrú. 


