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ACTIVITAT 6. Ai que em pesquem!! 
 
Treball cooperatiu (3 alumnes). 
 
La Marina ha utilitzat un salabre  per pescar alguns dels organismes que hi ha a la seva 
galleda. Durant la seva estada a la platja ha observat com altres nens i nenes 
utilitzaven també canyes de carret, amb suro, poperes, volantís i d’altres estris de 
pesca que no coneixia. 
 
Us proposem que descobriu alguns dels aparells que l’home utilitza o ha utilitzat per 
pescar al llarg de la seva història.  
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Fase 1. Al Museu. Estris de pesca. 
 
Al llarg de la història, els pescadors han desenvolupat tècniques i estris de pesca molt 
diversos. 
 
BUSQUEU on es troben els diferents estris de pesca allí exposats. 
 
IDENTIFIQUEU cadascun dels objectes de les fotografies. ESCRIVIU el seu nom i 
què es pesca amb cadascun a la taula de l’annex 3. 
 
 
 
Fase 2. A classe. Pescadors responsables 
 
“D'acord amb l'article 24.1 del Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca 
marítima recreativa (DOGC de data 21/04/1995), en la pràctica de la pesca marítima 
recreativa només poden capturar-se peixos, mol·luscs cefalòpodes i garotes.” 
 
Aquesta és una de les lleis que hauria de conèixer qualsevol persona responsable que 
es dediqui o vulgui dedicar-se a la pesca recreativa. 
 
Això vol dir que hauria de conèixer i complir la normativa vigent : tramitar una 
llicència, conèixer on, quan i què es pot pescar, i l’existència de les talles mínimes.  
 
Per tenir-ho ben clar, elaborareu un tríptic informatiu on exposareu la informació 
següent. 
 

 Tipus de llicències per a la pràctica de la pesca no professional a Catalunya. 
 Punts on es pot tramitar i/o renovar aquestes llicències. 
 Quan es pot pescar 
 On es pot pescar 
 Què es pot pescar (espècies i talles mínimes) 

 
Aquest tríptic hauria de ser útil per a tots aquells que vulguin rebre una bona 
informació de com practicar la pesca recreativa de forma responsable. 
 
Al final de l’activitat es farà una exposició dels diferents tríptics elaborats i se n’escollirà 
el que més complert sigui. 
 
Tota la informació que necessiteu la podeu trobar per internet. 


