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SUQUET DE PEIX AMB MUSCLOS 
 
Aquest bloc d’activitats està pensat per ser realitzat en grups de tres alumnes i pretén 
que es reflexioni sobre com cal distribuir unes magnituds, quan es coneix les 
proporcions en què han d’estar presents (és el cas de les receptes de cuina, els 
compostos químics, les barreges …). També es fa una incursió en l’observació de 
diferents unitats o referents a prendre a l’hora d’efectuar una mateixa mesura. 
Així mateix, a partir de passar unes dades d’una taula de valors a un gràfic de barres, 
es constata que la visualització pot facilitar la descripció de determinats fenòmens com, 
per exemple la diversa aportació d’ingredients al cos que fan diferents tipus de menjar. 
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SUQUET DE PEIX AMB MUSCLOS 
 
 
“El Suquet de peix a tota la Costa  Brava, per antonomàsia, era l’antic plat d’urgència 
dels pescadors, sovint elaborat a peu de barca i tot utilitzant els peixos malmesos o de 
difícil venda (...) Com s’escau amb una cuina tan difosa com la que representa aquest 
plat, n’hi ha tantes receptes com indrets o pescadors, però l’element invariable és el de 
la cocció ràpida i directa. (...) Normalment es cuina també amb patates, i aquest és el 
tipus de Suquet més divulgat a través dels restaurants.“ 
 
El text anterior procedeix del llibre La cuina gironina de Jaume Fàbrega on també 
s’explica que per fer un bon suquet de peix amb musclos per a quatre persones calen 
els següents ingredients: 
 

 “½ kg de rap 
1 llobarro o 1 orada (d’uns 600 g de pes) 
½ kg de nero 
1 kg de musclos i ½ kg de cloïsses 
4 grans d’all 
1 dotzena d’ametlles torrades 
1 cullerada grossa plena de farina 
uns brins de safrà 
julivert, 1 got d’aigua ple d’oli 
sal i aigua” 
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Activitat 1 
 
Per determinar la quantitat que es requereix de cada ingredient, en el text anterior, 
s’utilitzen diverses mesures. Acabeu d’emplenar el quadre següent per anar descobrint-
les: 
 

A la columna de l’esquerra escriviu la unitat o el referent de mesura que s’ha fet 
servir. 
 
A la columna del centre transcriviu un fragment curt del text anterior on 
aparegui aquesta mesura. 
 
A la columna de la dreta intenteu escriure el mateix fragment però amb una 
altra expressió de la mesura emprada. En alguns casos potser haureu fer servir 
expressions aproximades. 

 
Observeu l’exemple de la primera fila. 
 

Unitat o referent 
de mesura 

Fragment del text Fragment alternatiu 

Quilogram (kg) 
 

½ kg de rap... 500 g de rap 

 ...d’uns 600 g de pes... 
 

 

Gra d’all  
 

 

 
 

 
 

12 ametlles 

 
 

...1 cullerada grossa plena 
de farina... 

 

Bri 
 

 
 

 

 
 

...1 got d’aigua ple d’oli... 
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Activitat 2 
 
La Glòria i en Quim han decidit convidar la seva colla d’amics i amigues a menjar un 
bon suquet. En total seran vuit persones! Abans d’anar al mercat a comprar-ho tot i, 
especialment, el peix ben fresc es volen fer una llista de la quantitat que necessiten de 
cada ingredient. A partir de la recepta del suquet, podríeu ajudar-los a fer aquesta 
llista? No us oblideu d’indicar, en cada cas, la unitat o el referent de mesura que 
empreu! 
  

Rap:  Llobarro o orada: 
 

Nero: 
 

 Musclos: 
 

Cloïsses: 
 

 Alls: 
 

Ametlles torrades: 
 

 Farina: 
 

Safrà: 
 

 Oli: 
 

 
Però... Sorpresa! Quan anaven cap al mercat la Glòria va rebre una trucada pel mòbil: 
resulta que la seva amiga Laura –havien fet tota l’ESO juntes i, després de casar-se, 
se’n va anar a viure a París– ve amb el seu marit Josep a passar uns dies amb ells. 
Que bé! Ja era hora que es tornessin a veure! Des que ella va acabar els estudis de 
nutrició i dietètica que no s’havien vist! Quantes coses per explicar-se! Mentre la Glòria 
pensava en tot això en Quim li va dir: hem de refer els comptes ràpidament, ara ja no 
serem vuit sinó deu! Podríeu ajudar-los de nou? 
 
 

Rap:  Llobarro o orada: 
 

Nero: 
 

 Musclos: 
 

Cloïsses: 
 

 Alls: 
 

Ametlles torrades: 
 

 Farina: 
 

Safrà: 
 

 Oli: 
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Activitat 3 
 
I va arribar l’hora de sopar! 
 
Realment el suquet va ser un èxit. Tots comentaven els mil matisos del sabor d’aquell 
plat. La Laura, que d’això en sabia molt, els va explicar que el peix no tan sols és 
deliciós de gust sinó molt sa pel que aporta a l’organisme i, per demostrar-ho, els va 
escriure, en un paper, la taula següent1:  
 

 100 g de peix2 100 g de 
taronja 

100 g de 
patates 

100 g de llet 

Proteïnes 16.5 g 1 g 2.1 g 3.5 g 

Calci 41 mg 41 mg 7 mg 118 mg 

Fòsfor 142 mg 20 mg 53 mg 93 mg 

Potassi    363 mg 200 mg 407 mg 144 mg 

 
 
De seguida, en Quim va dir: Això ho veuríem més clar amb uns gràfics! I, en un 
moment, va fer el gràfic següent: 
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Per què no els ajudeu a fer els altres tres gràfics de barres que correspondran 
respectivament al calci, al fòsfor i al potassi? Com que sou tres persones en l’equip tan 
sols heu de fer un gràfic cadascun/a! 

                                                 
1 Font: Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture. Composition of 

foods, Agriculture Handbook n. 8. 
 
2 Hem pres el lluç com a referència. 
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Tingueu en compte vàries coses: 
 

• Poseu títol al gràfic. 
 

• Poseu una etiqueta adequada a cadascun dels eixos on s’indiqui el que es 
representa i, entre parèntesis, les unitats de mesura emprades. 

 
• Escolliu una bona escala per l’eix d’ordenades. 

 
• Tingueu cura que l’alçada de cada barra es correspongui correctament amb el 

valor que ha de representar. 
 
Feu cada gràfic en un full a part i adjunteu els tres fulls. 
 
Feu un comentari dels gràfics que hem obtingut. Si coneixeu alguna persona que ha de 
fer una dieta rica en proteïnes que li recomanaríeu? I si la dieta hagués de ser rica en 
calci? 
 
 
A part de tot això... el suquet estava deliciós! 
 
Després de compartir aquell memorable sopar tota la colla varen anar a caminar per la 
sorra de la platja. D’una taverna propera del passeig sortien les notes d’una havanera i 
les ones semblava que volguessin seguir el seu ritme. Davant d’ells el mar... el mar ple 
de vida!  


