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Guió didàctic 

 
“OFICIS D’EN MAR I D’EN TERRA” 
 La comunitat d’un poble pescador  
 

És una activitat didàctica adreçada als alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària. A partir d’una 

visita dinamitzada es plantejaran diferents activitats per conèixer, analitzar i interpretar com era 

la comunitat del Calafell pescador, com de molts altres pobles pescadors de principis del s. XX. 

Veurem quines feines feien, quins estris utilitzaven i com s’organitzaven i compartien els seus 

moments de lleure. Compararem el viure d’abans i d’ara observant les transformacions que ha 

viscut el barri. També hi haurà unes activitats destinades a conèixer el funcionament de dos 

elements molt singulars de la nostra platja: el Bot Salvavides i la “Maquinilla”, una màquina 

catalogada com a bé singular per la Generalitat, i que feia més fàcil la feina de treure les 

barques a la mar. 

L’activitat tindrà una durada de 2 h 30 min i comptarà amb 1 educador per grup classe. Cal 

que cadascun dels grups vagi acompanyat d’un mestre o responsable del grup. 

 

ABANS DE VENIR CAL...  

 Conèixer que la pesca de nit i de dia és diferent quant a peixos i tècniques. 

 Saber què és una confraria de pescadors. 

 Conèixer quins són els serveis municipals públics bàsics. 

 

APRENDREM A...  

 Descobrir diferents formes de pescar: de nit i de dia. 

 Manipular i descobrir alguns estris imprescindibles en el món dels pescadors 

 Endreçar i conèixer les feines segons si són d’en mar o d’en terra.  

 Situar-nos en l’espai i temps del barri marítim de la Platja de Calafell. 

 Analitzar la tasca social i funcions de la Confraria i comparar-les amb els serveis públics 

actuals. 

 Conèixer les diferents festes i tradicions i el seu valor d’identitat col·lectiva. 

 Com funciona un bot de salvament marítim: el Bot Salvavides de Calafell. 

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 La vida quotidiana del barri de la Platja de Calafell. 

 La pesca de nit i pesca de dia: arrossegament i llums. 
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 Els estris del pescadors. 

 Els oficis d’en mar i d’en terra. 

 El front marítim del Calafell als anys quaranta i avui. 

 La Confraria: l’ajuntament de “baix a mar”. 

 Festes i tradicions. 

 El Bot Salvavides, abans i ara. 

 La “Maquinilla”. 

 

 

VIUREM UNA EXPERIÈNCIA al Museu a través de... 

 

 Audiovisuals.  

 Comprensió d’una explicació.  

 Observació de materials. 

 Presa de decisions i treball en equip. 

 Expressió oral. 

 

OBSERVACIONS 

 

 La Confraria és un centre d’interpretació petit, cosa que condiciona la visita en 

els termes següents: 

 És important respectar les ràtios proposades per l’activitat. 

 Les peces i els objectes de l’exposició queden molt a l’abast de les mans 

dels nens. És important que respectin les peces originals i només 

manipulin el material que l’educador els faciliti. 

 L’aforament màxim és de 2 grups classe alhora. En cas de ser un tercer grup, 

haurem de fer una alternança amb l’hora d’esmorzar i/o jocs platja que anirà a 

càrrec dels mestres.  

 Recomanem que els nens vinguin amb roba i calçat còmodes, atès que 

trepitjaran la sorra. 

 És important conèixer si teniu alumnes amb necessitats especials, tant per 

mirar d’adaptar si és possible l’activitat, com per l’educador de patrimoni que 

conduirà el grup. No dubteu a trucar-nos. 

 

 

 


