
                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
LLENGUA I LITERATURA 

 

Marimed, la pesca com a factor de desenvolupament sostenible. 
Projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Programa InterregIII BMedocc 

Coordinació de la Maleta Pedagògica de la Pesca: Fundació Promediterrània (Ajuntament de Palamós) 
(Museu de la Pesca - Càtedra d’Estudis Marítims - Documare Centre de Documentació  de la Pesca i el Mar) 

INFORMACIÓ TEL. 972.60.12.44 

 

 
Activitat 10. Ara que ja ens hem familiaritzat amb el món pesquer podem 
confeccionar el joc del Trivial de la pesca i la vida marinera 
 
Objectius:  

• Comprovar el que hem après sobre el món de la pesca i la vida marinera 
• Aplicar els coneixements adquirits en l’elaboració de les preguntes i les respostes del 

joc del trivial 

Treball en grup 
 
Recupereu la graella de l’activitat 2 i comproveu el que heu après sobre el tema omplint de 
nou la graella i comparant el resultat amb la primera. Feu servir el vostre dossier d’activitats. 
 
Núm.  
mots 

Oficis del món 
pesquer 

Activitats 
pesqueres 

Productes del 
mar 

Estris i tècniques 
pesqueres  

Embarcacions 
pesqueres 

Espais de la 
pesca 

Canvis 
importants 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
Apliqueu els coneixements adquirits i elaboreu, a partir del dossier que cada grup heu anat 
confeccionant amb totes les activitats, 5-10 preguntes i respostes, de tipologia variada i per 
a cadascun dels àmbits que hem considerat, del joc del Trivial de la pesca i la vida 
marinera. Recordeu els àmbits que heu treballat: 
 

Josep Pla i la seva relació amb el món de la pesca 

Les modalitats de pesca més importants i els canvis i innovacions més significatius 
en el món de la pesca des de principis del segle passat 

Els estris de pesca i les embarcacions 

Els oficis, les activitats i els llocs relacionats amb la pesca 

Els productes de la pesca 

La cuina marinera i la literatura de Josep Pla 

 

Posada en comú: compartiu les preguntes i respostes per tal de seleccionar, entre tota la 
classe i amb l’ajut del professor/a, les que estiguin més ben formulades i es considerin 
adequades per incorporar-les a les targetes del joc. 
 


