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Guió didàctic  
 

Sentim el mar! 

És una activitat didàctica adreçada a P2 de llar d’infants, P3, P4, P5 d’educació infantil i 1r 

i 2n de primària. 

Racons d’experimentació per començar a familiaritzar-se amb el món mariner, per conèixer i 

despertar la sensibilitat cap al patrimoni del poble de Calafell. Exposem quatre racons 

diferenciats, dos d’ells dins de la confraria i els altres a la sorra de la platja. En aquests racons 

s’oferirà als infants diferents materials perquè relacionin els objectes amb continguts concrets 

de la vida de pescadors. Els racons, a mode de paneres dels tresors, seran les textures del 

mar, el de pescar, el dels llops de mar i el de les cançons marineres. 

L’activitat tindrà una durada d’1 h 30 min i comptarà amb 2 educadors sempre 

independentment que el grup sigui petit. L’activitat es farà amb grups que com a màxim 

poden ser 50 nens/es, que alhora quedaran subdividits en dos, per a cada un dels 

personatges que participa en l’activitat. Cal que cadascun dels grups vagi acompanyat 

d’un mestre o responsable. 

 

ABANS DE VENIR CAL...  

 Conèixer alguns estris per pescar senzills: xarxa, nansa, canya... 

 Tenir nocions de què són els peixos. 

 

APRENDREM A...  

 Imaginar-nos com era la vida del poble pescador.  

 Descobrir diferents formes de pescar. 

 Conèixer com funciona la subhasta del peix. 

 Observar diferents tipus de barques. 

 Manipular estris que utilitzaven els pescadors. 

 Escoltar llegendes marineres. 

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 Relacionar objectes amb oficis. 

 Danses ambientades amb el mar. 

 Cançons tradicionals marineres. 

 Festes populars del barri de mar de Calafell. 

 Estris de pescar. 
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 Observar, tocar, olorar diferents elements de la natura marina. 

 

 

VIUREM UNA EXPERIÈNCIA al museu a través de... 

 Exploració sensorial. 

 Repetició i dinamització de danses i cançons. 

 Imatges i objectes. 

 

 

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 per tal que 

l’educador de patrimoni que conduirà el grup pugui adaptar si és possible 

l’activitat. No dubteu a trucar-nos. 

     
 

    

 


