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Activitat 3. Organitzem-nos per fer la nostra tasca 
 
Objectius:  

• Concretar la tasca, l’objectiu i la forma d’organitzar-se per fer el treball 
• Familiaritzar-se amb la tipologia de les preguntes del joc del trivial 

Grup classe i treball en grup 
 
La nostra tasca consisteix en documentar-nos, a partir dels textos literaris, de la visita al 
Museu de la Pesca de Palamós i d’altres fonts, sobre els diferents aspectes del món de la 
pesca, amb la finalitat d’elaborar el joc del Trivial de la pesca i la vida marinera. 
 
El tema general l’hem dividit en sis subtemes. Cadascun té assignat un codi de color. Els 
àmbits i els codis són els següents: 
 
Codi        Àmbit 

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 i la literatura de Josep Pla 

 
El nostre objectiu és, doncs, elaborar les preguntes i les respostes de cada àmbit. Per 
poder-les formular haurem de buscar informació dels diferents àmbits i organitzar-la, a partir 
de les activitats que us proposem a continuació. Aquestes activitats us permetran apropar-
vos a la riquesa del món marítim i pesquer. 
 
Per poder fer bé aquesta tasca ens organitzarem en equips cooperatius de tres alumnes. 
Cada grup ha de realitzar totes les activitats i confeccionar un dossier. A partir de la 
informació recopilada en el dossier haurà de preparar entre 5 i 10 preguntes i respostes de 
cada àmbit. Aquestes preguntes i respostes es posaran en comú 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. 
 
La tipologia de les preguntes ha de ser variada: 
 

• Preguntes que es responen amb “Sí” o “No”, “Veritat” o “Fals”. Exemple: 

o Pregunta: Un escull és una roca a flor d'aigua o a molt poca distància 
de la superfície de l'aigua? 

o Resposta: Sí / Veritat 
 
• Preguntes que tenen una resposta concreta. Exemple: 

o Pregunta: Quina peça de roba era característica de Josep Pla? 
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o Resposta: La boina 
 

• Preguntes d’opció múltiple. Exemple: 

o Pregunta: Josep Pla va néixer a: 
a. Girona 
b. Lleida 
c. Palafrugell  

o Resposta:  c.  Palafrugell 
 
• Preguntes que demanen completar l’enunciat. Exemple: 

o Pregunta: L’ecosistema marí es pot dividir en dues grans zones: la 
pelàgica i la ................... 

o Resposta:  bentònica 
 

• Preguntes de resposta més oberta. Exemple: 

o Pregunta: Quins enginys van aparèixer a mitjans dels anys vint del 
segle passat que van donar lloc a la pesca d’arrossegament 
actual? 

o Resposta: Les portes i els motors 
 
Feu un assaig i inventeu un parell de preguntes de cada tipus de diferents temes.  
 
Posada en comú: comproveu entre tota la classe que la tipologia de les preguntes és 
adequada. 
 
 


