
ARC-CERES 

Podria desaparèixer la pesca com a ofici al Mediter rani? 
 
Objectius  
 
Els objectius plantejats han estat presentats de tal manera que els alumnes han pogut 
adonar-se que, a partir de les investigacions i els estudis de problemes del medi que 
ens envolta, es poden proposar  actuacions socials responsables i properes. També 
ha estat un objectiu d’àmbit metodològic, donar-los les eines de reflexió necessàries 
per  a  inferir en el “desgast” del Mediterrani , com a consumidors. 
Tanmateix, l’experiència ha esdevingut una font d’inspiració per al concurs de narrativa 
dels Jocs Florals de l’escola. 
 
Descripció de l’activitat  
  
La situació de la pesca i la biodiversitat al Mediterrani ha estat objecte d’estudi i punt 
de partida de la realització d’una tasca comú de grup-classe, escenari de col·loqui i 
compromís social. La investigació feta en petit grup i l’ estudi en base a les preguntes 
formulades i debatudes han servit al grup per elaborar un decàleg d’actuació front del 
nostre patrimoni natural des de la perspectiva de consumidors. 
 
Recursos emprats  
 
16 espècies marines del mercat, clau dicotòmica, fitxes de fabricació pròpia, llibres 
temàtics de la biblioteca del laboratori del centre, recursos TIC, web del CRAM:  
http://www.cram.org/ i  web de Greeenpeace: 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-
tu/informate/?gclid=CLv2na6sprUCFa7HtAodDmEA-w,  Departament d’agricultura, 
ramaderia i pesca:  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.7fe52f332a72b63053b88e10b031e
1a0/?vgnextoid=907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
907735f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
Temporització 
 
10 sessions d’hora trenta al laboratori, per una banda, i de tres sessions de dues hores 

de català, per una altra. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
S’ha experimentat a 5è de Primària, en un grup acostumat a fer treball cooperatiu amb 
un grau d’autonomia alt en el treball de grup. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’agrupació dels alumnes per interessos científics és més eficient i interessant per als 
alumnes, alhora que se’ls fa explícit. L’assignació del càrrec de cada grup la fan ells 
sols tenint en comte les habilitats personals.  
Per altra banda, és important deixar espai programat per a la posada en comú que és 
tan o més interessant ja que els alumnes poden aplicar allò que han après. 
  
Continguts, competències i procediments/tècniques q ue es treballen de forma 
destacada 
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Fer explícit en tot moment allò que els alumnes estan aprenent és un component afegit 
als continguts,que són els següents: 
 

• Evolució de les activitats relacionades amb el mar en els darrers 100 anys. 
• Distribució dels oficis entre els sectors econòmics. 
• Coneixement de diferents espècies marines 
• Adaptació al Medi de les diferents espècies i ecosistema marí 
• Situació geogràfica / l’origen de les espècies marines estudiades. 
• Pesca artesanal i pesca de gran explotació 
• Reducció de les espècies marines al Mediterrani 
 
Les competències principals que es treballen són: 
 
• Competència d’aprendre a aprendre (cerca i selecció d’informació, formulació 

d’hipòtesis, treballar i organitzar-se en grup) 
• Competència lingüística i audiovisual (exposicions orals de la recerca) 
• Competència en el coneixement i interacció amb el medi físic (prendre 

consciència de l’equilibri dels ecosistemes marins, plantejament de solucions a 
la situació actual)  

 
A banda de treballar els procediments de recerca que constantment fan els 
alumnes durant el procés, es treballa també la representació i interpretació de 
dades en un gràfic, l’enquesta  (avis, pares) i les exposicions orals 

 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat  
Activitats individuals 
Activitat d’avaluació_col.loqui 
Fitxes de treball_GRUPS D’EXPERTS 
 
Documents per al professorat:  
Graella d’avaluació 
Presentació_LA_PESCA_AL_MEDITERRANI (Power point per a passar als alumnes) 
Guia didàctica  
 
 

 
 


