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EDUCACIÓ PRIMÀRIA. CICLE MITJÀ. PORT I ARTS DE PESCA 

Programa d’activitats  Artur Martorell   Calafell  Baix Penedès   3 dies / 2 nits 

 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

MATÍ 

 

 
Arribada i Instal·lació 

 
 
 

Gimcana dels mariners 
 
 

Gimcana dels peixos                     
. 
 

TARDA 

 

A trenc d’onades 
(descoberta de la platja) 

Visita al port i a la llotja de 
Vilanova 

Tornada i 
Adéu-siau 

 

NIT 

 

 
Barba roja VS Barba 

blava 

SOS! El mar està en perill.  
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A trenc d’onades  

Descoberta de la platja de Calafell. L’origen de la sorra. Per què l’aigua és salada? Qui viu a la platja i al mar? La influència de l’home en el medi. Recollida de 
restes d’éssers vius i volada d’estels. 

 

Barba-roja i Barba-blava  
 
Les tripulacions dels pirates Barba-roja i Barba-blava sempre han lluitat i competit entre elles. En aquest joc 
els nois/es faran dos equips i hauran d’intentar trobar els doblons de l’equip contrari. 

Gimcana dels mariners  

Explicació de les principals arts de pesca, l’organització d’un port i el circuit comercial del peix amb jocs moguts 
relacionats amb el món de la pesca. També aprendrem a fer alguns nusos bàsics imprescindibles per a ser bons 
mariners!. Tot mariner ha de conèixer molt bé els animals que viuen al mar. A la casa de colònies hi ha uns 
aquaris on podrem observar alguns animals dins l’aigua. També coneixerem la col·lecció de petxines i animals 
secs 

 
Visita al Port de Vilanova i la Geltrú  

Visitarem el port on veurem la llotja, coneixerem els principals peixos d’interès comercial i observarem els 
diferents tipus d’embarcacions. 

SOS! El mar està en perill  

Els nens i nenes es transformen en ecologistes que han de salvar animals marins en perill d’extinció i dur-los a   
un lloc segur on no puguin ser atrapats pels pescadors furtius. 

Gimcana dels peixos 
A través del joc, coneixerem les característiques principals d’alguns peixos que viuen al Mar Mediterrani  
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