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Activitat 2. Què en sabem del món de la pesca, de la vida marinera i d’en 
Josep Pla? 
 
Les persones que no són del mar solen tenir poc vocabulari sobre el món de la pesca i del 
mar en comparació amb la gent que hi viu. Però anem a pams i posem-nos d’acord primer 
en l’abast que volem donar als termes món de la pesca i vida marinera. 
 
Objectius:  

• Concretar l’abast de la temàtica 
• Explicitar el lèxic que es coneix relacionat amb el tema 

Treball individual i/o en grup classe 
 
Apliqueu, en l’àmbit del món de la pesca, les preguntes qui, què, com, on i quan, per tal 
d’ajudar a esbrinar el que sabeu d’aquest món:  
 

 Qui són els protagonistes en el món de la pesca? 

 Què fan? Quines són les activitats i els productes? 

 Com ho fan? Amb quins mitjans, tècniques i estris? 

 On es desenvolupa? Quins són els espais? 

 Quan? Quins han estat els canvis més importants durant el darrer segle? 

 
A mesura que aneu donant resposta als interrogants escriviu a la graella les paraules que 
coneixeu de cada àmbit. 
 
 

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        

 
 
Després de la posada en comú, compareu el coneixement que teniu dels diferents àmbits i 
constateu també els buits significatius que teniu en força àmbits del món pesquer com, per 
exemple, saber què és un art d’encerclament o un d’arrossegament, conèixer què és el 
palangre o el tremall, un mestre d’aixa o un calafat, un gussi o una teranyina, un calador, 
una garota o un roger, una confraria o un pòsit, ... 
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Abans d’acabar aquesta activitat i seguir endavant, hem de compartir el que sabem de 
l’autor del text anterior i, amb l’ajut del professor/a, aclarir qui era Josep Pla, d’on era, en 
quina època va viure i a què es va dedicar. 
  
Mireu de completar, entre tota la classe, aquest breu text: 
 
 

Josep Pla va néixer a  __________________ a finals del segle ______ i va morir a 

_______________ ara fa _______ anys. Va dedicar la seva vida a la _______________ i al 

________________ . És l’______________  en llengua _____________ més llegit i més 

popular de totes les èpoques i està considerat el més gran ________________ de les lletres 

catalanes contemporànies.  

 
 
 


