
 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

     
 

 

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

 

Objectius 

- Reconèixer les causes i els indicadors de canvis en el paisatge. 
- Valorar  elements  del patrimoni arquitectònic de la localitat.  

Descripció de la proposta 

Els alumnes coneixen una mena d’arc de pedra on sovint juguen, a traves d’un treball 
d’investigació amb una sortida de camp i la visita al museu d’història local, s’analitza i es valora 
un element arquitectònic, el molí de mar de la platja del far, que ens aporta coneixement sobre 
la història de la nostra ciutat i els canvis notables del seu paisatge urbà i natural.  

Aspectes didàctics i metodològics 

Abans de fer la sortida de camp, en una sessió introductòria, els grups de treball cooperatiu 
preparen les preguntes que acoten la observació i el recull de dades “Com és que hi ha un molí de 
mar, tant lluny de l’aigua de la platja?”. Posterior a la sortida i amb la documentació històrica 
recollida, els equips sintetitzen les diferents informacions retolades en cartolines que s’uniran en 
un mapa d’idees comú. Es proposen hipòtesi a la pregunta inicial. Amb la maqueta i el seu 
funcionament contrastarem quina és la resposta adequada.  L’avaluació es fa a partir d’un dossier 
individual amb les diferents activitats realitzades i les diferents argumentacions orals del grup 
cooperatiu.  

Recursos emprats 

Observacions i preguntes significatives a la sortida de camp al Molí de mar, al dic de llevant del 
port pesquer i al Museu del Mar. Revistes d’història local  “La Nostra mar” amb fotografies, mapa 
d’idees amb la recollida de dades, fitxa de reflexió i aportació d’hipòtesi. Gran maqueta col·lectiva 
amb les idees de les petites maquetes de cada grups. 

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

- Anàlisi dels elements naturals i antròpics que influeixen en la configuració del paisatge.  
- Realització d’un treball d’investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes 

rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu i a partir de l’experimentació i l’ús de 
diferents fonts històriques (oral, documental, patrimonials) per contrastar informacions 
sobre un mateix esdeveniment i obtenir factors explicatius. 

- Argumentació oral i escrita, amb vocabulari específic, de les propostes de solució. 
- Valoració, respecte i anàlisi de l’evolució d’algun element patrimonial de l’entorn proper. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior d’educació primària  
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Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 
 

• Material per a l’alumnat 
Fitxa treball. Com es va fer la platja?. Pdf 
Fitxa treball. Mapa d’idees. Pdf 
Fitxa treball. Observem els canvis. pdf 

Autoria 

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


