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ACTIVITAT  3.   EN RAMON ES FA PESCADOR, 1915. 
 
La pesca artesanal de principis del s. XX. 
Empatia i elaboració de textos narratius. 
 
Presentació de l’activitat: 
 
En Ramon es fa pescador: 
Ens trobem a l’any 1915, fa poc més d’un any que ha esclatat la Guerra Mundial. En 
Ramon té 13 anys, va néixer l’any 1902. Fa quatre mesos que viu a Palamós a casa del 
seu oncle Marcel·lí. Treballa a l’embarcació de l’oncle i està aprenent l’ofici de pescador 
perquè l’oncle no té fills a qui ensenyar els seus coneixements sobre la pesca i 
transmetre els secrets sobre els caladors  (els  llocs on troba el peix). 
 
Imagina’t que ets en Ramon i que li escrius una carta un amic que viu lluny 
del mar, vols explicar-li com és la teva vida i també com es pesca a 
l’embarcació del teu oncle, és a dir les arts, les eines que utilitza, també els 
coneixements, habilitats i destreses que requereix l’ofici de pescador, els 
perills i la duresa del treball a la mar. Recorda que la carta s’escriu l’any 
1915. 
 
 
Objectiu:  
Conèixer la pesca artesanal de principis del segle XX i utilitzar la informació per 
confegir un text narratiu. 
 
Treball en equip cooperatiu: 3 o 4 estudiants col·laboren per aprendre 
 
Tasca:            Documentar-se i comunicar allò que s’ha après mitjançant una carta 
 
Fases de treball:  
 

1. Conèixer les diferents tècniques de la pesca artesanal. 
2. Cada equip es documenta sobre l’ofici de pescador (els coneixements, habilitats 

i destreses que requereix, els perills i la duresa del treball a la mar) 
3. Sistematització i estructuració de la informació recopilada. 
4. Cada equip  prepara un guió amb el contingut de la carta. 
5. Cada alumne redacta la seva carta. 
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Desenvolupament de l’activitat: 
 
 
Unes dades per situar-vos: 
 
El sector pesquer a principis del segle XX: 
“A Palamós a principis del segle XX sobrevivia un petit sector pesquer artesanal 
compost per a un reduït nombre de pescadors que utilitzaven tècniques de pesca 
tradicional, algunes d’origen remot (...). L’ofici no es diferenciava gaire dels seus 
avantpassats quant a l’esforç pesquer o al nombre total de pescadors.  Els pescadors 
deixaven les barques a les platges, arranjaven ells mateixos les xarxes i combinaven la 
pesca amb altres activitats, fos la indústria, fos al moll com a camàlics (per carretejar 
mercaderies) .” Alegret, J.L.; Garrido, A.: Historia de la Confraria de Palamós, 2004. 
Pàg. 60. 
 
 
Fase 1. Conèixer les diferents tècniques de la pesca artesanal. 
 

Les tècniques de pesca artesanals 
Tal com diu el text, la pesca es feia amb tècniques artesanals que requereixen molts 
coneixements i molta destresa.  Aquestes tècniques són: 
 
 

• La pesca a l’encesa, xàvegues ... 
• Les arts de platja 
• Els sardinals 
• Els palangres 
• Els tresmalls 
• Les nanses 
• El corall 
• El marisqueig 
• La parella del bous 

 
 
 
A les pàgines següents trobareu material de consulta per identificar i caracteritzar les 
tècniques artesanals de pesca. A cada equip se li adjudicarà una o dues d’aquestes 
tècniques. L’objectiu és que l’equip disposi d’informació suficient per escriure la carta, 
per tant possiblement caldrà que busqui més informació al Museu de la Pesca de 
Palamós o a d’altres fonts. 
 
 
 
 
 
 
Material de suport 
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La pesca a l’encesa:  
En la foscor de la nit, es provocava una llum amb la crema 
de teies o altra llenya (el fester és el nom de la peça on 
posaven les brases per fer llum) per tal de concentrar i 
atraure les moles de peix blau, per després envoltar el 
banc i arrossegar-lo fins a la cala . És una pesquera 
antiquíssima que va néixer amb molta probabilitat a la 
costa del Cap de Creus fa uns mil anys. La llum 
s’aconseguia, a principis del segle XX, amb gas acetilè i 

una pantalla gran de llauna per reflectir millor la llum. Aquesta pesquera estava 
formada per una “companyia d’encesa”: un llagut de foc i un llagut del bolig, la barca 
que duia l’art.  Les xàvegues  venen a ser el mateix; aquest nom designa el tipus de 
xarxa utilitzada. 

 
Les arts de platja: 

Utilitzaven un sistema semblant al de les xàvegues, però 
treballaven de dia o de matinada. S’utilitzava una barca 
des d’on s’anava calant l’art perpendicular a la platja, 
deixant un dels caps a terra i, un cop calat, es retornava 
portant l’altre extrem fins a la platja. Els arts de platja eren 
la pesca dels pobres. Tothom podia tirar de l’art i rebia una 
part del peix. “A l’art i tothom i té part”: Calien moltes 
mans per llevar l’art des de la platja, era un pesca 
comunitària.  
 
 

Els sardinals: 
Havien estat els protagonistes de la pesca a la nostra costa 
per agafar el peix blau com la sardina, anxova i d’altres 
classes de peix petit. Fins a la dècada dels cinquanta del 
segle XX, s’utilitzen xarxes de sardinals. És a dir,  diverses 
peces de xarxes, unides pels seus costats verticals, que es 
calaven a la deriva mitjançant petits bots i se senyalitzaven 
amb una banderola o gall. Unes peces de suro aguantaven 
la xarxa entre dues aigües, a la profunditat que el patró del 
llagut considerava que podia trobar peix. En total l’art feia 
uns 400 metres de llargada per 20 metres de d’alçada de 
manera que quedaven emmallats els peixos que 

l’intentaven traspassar. Les millors hores eren  la posta del sol i l’alba, just abans de 
sortir el sol. A la Costa Brava els sardinals eren la base de la indústria salaonera del 
peix blau: anxova i sardina. Era un art costós que no tothom es podia permetre perquè 
la seva adquisició suposava un esforç econòmic important, les xarxes valien tant com 
el bot, però era també el que deixava un major marge de benefici al patró. El sardinal 
era potser l’art més emprat pels pescadors palamosins abans de la introducció dels 
motors. Antecessor de la traïnya o teranyina. 
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Els palangres (palangre significa hams a molts llocs).  
 

S’empraven per pescar lluç, molla o congre, 
constaven d’un cordill molt llarg (unes 120 braces) i 
gruixut anomenat mare, del qual penjaven altres 
cordills més prims proveïts d’hams i d’esquer que 
es calaven “a penjar”, a una certa distància del 
fons, en forma de zig-zag alternant  boies i llasts 
 

 
 
Els tresmalls:  

 
Una de les xarxes més usades pels pescadors 
costaners és el tremall o tresmall anomenat també 
filat o armellada. N’hi ha de diferents menes segons 
les espècies que es vulguin capturar: tresmall per a 
la llagosta, pel llenguado o per la sèpia. El nom de 
tresmall ve donat per l’estructura que té l’ormeig, ja 
que la formen tres panys de xarxa: una de central 
més tupida i dues de malla més grans a costat i 
costat. És una pesquera fixa. 
 
 

 
Les nanses  

 
 
 
 
 
Són ormeigs tipus trampa que permeten 
l’entrada del peix que després no en 
sap sortir. 
 
 
 

 
 

El corall:   
El corall és un animal que viu en llocs rocosos i amb poca llum, 
des dels 6 fins als 300m de profunditat. Hi ha dos sistemes per 
pescar el corall: per immersió o bé amb arts, i tots dos han estat 
utilitzats indistintament al llarg del temps. Els arts tradicionals es 
basaven en una xarxa llastada que anava subjecta a un estri en 
forma de creu que s’arrossegava sobre cons coral·lífers i 
n’arrencava les branques. El corall vermell ha estat, ja des dels 
fenicis, un dels productes més valorats de la mar. Se li han atribuït 
propietats curatives, protectores i sumptuoses. L’origen mític del 
coralls el trobem, segons Ovidi, en la sang de la Medusa, que en 

contacte amb l’aigua es petrificà. 
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El marisqueig:   

Per agafar tellerines, cloïsses, cargols i altre 
marisc s’usen, sobre fons de sorra i a poca 
profunditat, les gàbies. Aquests artefactes 
claven les seves pues de ferro sobre el fons 
per desclavar així el marisc mentre 
s’arrosseguen pel fons. Es fondeja un ferro o 
un àncora que té una forma especial 
anomenada rastellot i la barca s’allunya 
d’aquest punt fix uns 100 m. A aquesta 
distància, es deixen caure per la proa les 

quatre gàbies, dues a cada banda, i la barca avança reculant i arrossegant les gàbies 
que finalment es recullen i buiden, aleshores el marisc és garbellat i triat. 
 
 
 
La parella del bou,  

Pesca d’arrossegament: Per a la pesca a 
l’arrossegament antigament calien dues 
barques de vela navegant aparellades, en 
paral·lel, per tal d’arrossegar un art, el bou, 
sobre fons de sorra o de fang. Aquesta imatge 
recorda dos bous estirant d’un carro i potser 
per aquesta raó l’art n’adoptà el nom. Aquesta 
pesquera és documentada des del segle XVIII 
i ja des de la seva pràctica originà conflictes 
amb la resta de sistemes de pesca pel que 
suposava una explotació intensiva de 
recursos. Fins a finals del XIX es troben pocs 

            esments d’aquest art a la costa empordanesa. 
 
“El d’arrastre (aquell que utilitzen la tècnica d’arrossegament) ha de conèixer les 
carreteres  a sota aigua” .  
 
Miquel Farres, pescador, nascut el 1938 
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Fase 2.  Cada equip es documenta sobre els coneixements, habilitats i destreses 
que requereix l’ofici de pescador, també els perills i la duresa del treball a la mar i 
d’altres qüestions d’interès per entendre la vida d’en Ramon.  

 
 
Fonts d’informació: 

a. Cerqueu informació en el Museu de la pesca de Palamós, en l’apartat 
dedicat a Com es pescava i com es pesca”.  Fixeu-vos en les maquetes, en els 
objectes exposats, en els textos explicatius, etc. ... 

 
 
b. Cerqueu informació a internet:  per exemple: Llorca Ibi, Francesc Xavier. 2000 

El llenguatge mariner de la Marina. Publicacions de la Universitat d’Alacant. 
Sant Vicens de Raspeig. Es troba a :  
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdfLD84790852742818326.pdf 

 
 
 
c. Altre material de consulta en les pàgines següents: 
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La  família d’en 
Ramon 
 
L’oncle Marcel·lí, un 
armallader de 
Palamós 
 
És patró i armador de 
l’embarcació, la qual 
cosa vol dir que dirigeix 
la pesca i la navegació i 
que és propietari de 
l’embarcació i de les 
arts de pesca. Té una 
gran intuïció, un 
vertader sisè sentit per 
saber on és quan 
navega. A la nit amb 
qualsevol estrella ja es 
situa. Pot reconèixer els 
bons dies i els dolents, 
quan trobaran peix i 
quan “no agafaran ni un 
gabot” (un peix poc 
valorat). 
 
Té idees molt arrelades 
sobre “l’ofici” de 
pescador: “per ser 
pescador cal portar-ho 
a la sang”; “només 
s’aprèn a ser pescador 
a la mar”; “les dones no 
poden fer aquest ofici”; 
“t’has de fixar com ho 
faig jo, així aprendràs”, 
“el pescar ensenya, 
cada dia aprens una 
cosa nova” ....  
 
Té un “llibreta de 
senyes” plena de  
 
 
 

 
 
 
 
dibuixos i de notes que 
amaga a tothom, tot i 
que no hi ha qui 
entengui res (en Ramon 
creu que està en “clau”) 
i sempre li diu al noi  
que els secrets que 
conté aquesta llibreta 
seran la seva herència: 
la localització dels bons 
llocs per pescar, les 
orientacions per arribar 
als caladors i agafalls. 
La llibreta de senyes és 
per en Marcel·lí tant 
important com la barca 
i els arts de pesca 
 
 
La tieta Juanita 
 
És la dóna d’en Marcel·lí  
i també treballa a la 
pesca, però sense 
embarcar-se mai.  
Ella remenda les xarxes, 
les cus, i a més 
col·labora en armar les 
arts, és a dir en el 
muntatge i la reparació 
(és un feina delicada 
que requereix molta 
precisió).  
 
Tot plegat té molt mèrit 
perquè ella va néixer a 
pagès. Va ser la seva 
sogra qui li va ensenyar 
a remendar. Se la 
considera una “bona  
dóna” d’una família de 
pescadors. Val a dir que 
no cobra la feina que 
fa. 
 

 
 
 
 
 
La cosina Carme: 
 
Es la filla dels oncles. 
Pel fet de ser dóna no 
pot anar a pescar. 
Tampoc ho voldria.  
 
Treballa a una fàbrica 
de taps de suro. Des 
de que la feina la fan 
les màquines són 
moltes les dones que hi 
treballen, tot i que els 
sous són més baixos 
que els que cobren els 
homes.  
Abans treballava en una 
fàbrica de salaó de 
sardines i d’anxoves 
però prefereix treballar 
a la fàbrica de suro, 
perquè els sous són 
més alts i no fa pudor 
de peix. Tanmateix, des 
de que el 1914 va 
esclatar la guerra les 
fàbriques tanquen les 
portes o bé treballen 
uns pocs dies a la 
setmana. 
Aleshores la Carme, per 
no perdre el jornal, va 
al moll a remendar 
xarxes. 
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On pesca  l’oncle Marcel·lí? 
 
Les embarcacions pesquen a la plataforma continental (podeu veure-la en una 
maqueta que hi h al Museu de la Pesca de Palamós), que en aquesta zona és molt 
estreta,  per tant, prop de la costa hi ha molta profunditat i també molta varietat 
d’espècies. L’oncle Marcel·lí coneix molts caladors prop de Palamós, llocs on hi ha bona 
pesca i el que és més important: sap com arribar-hi.  
 
“Potser la informació més valuosa i per tant la més ben guardada i que passa de 
generació en generació és la localització dels caladors i agafalls. Es dibuixen mapes on 
s’indica la localització exacta dels agafalls. Aquests mapes, tan gelosament guardats, 
s’hereten. Cada generació afegeix el lloc o el nom de nous agafalls en el mapa familiar”  
 
Casals, A. “El paper del parentiu en una comunitat de pescadors”, Revista de Girona, núm. 128, 
1988. 
 

S’orienta per “senyes”:  
“S’anava amb senyes, s’anava amb 
punts de referència i es morien el 
vells sense dir-ho a ningú més que 
als seus fills”  
 
Artur Mauri, pescador, nascut el 1934 
 
Cases, platges, fars, turons prop 
de la costa i muntanyes més 
llunyanes li permeten trobar un lloc 
concret al mar mitjançant dos 
punts de referència situats a la 
costa.  El lloc d’intersecció de les 
dues rectes que van de la senyal 
triada a l’embarcació li proporcio- 

         nen  la situació. 
Font: Alegret, J.L. “Els armadellers de Palamós, pàg. 156 

 
L’embarcació podria ser era un llagut o llaüt 

 
- El llaüt és una embarcació tradicional de fusta que s’utilitzava per a la pesca o per al 
transport  de mercaderies. Anava armat amb un arbre proveït de vela llatina 
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(atenció!! sense motor). Quan les condicions atmosfèriques eren desfavorables, els 
mariners del llagut havien de remar. 
 
“Fa cinquanta anys les barques de pesca es construïen llargues i estretes, lleugeres i 
esmolades. Era l’època de la vela i sobretot la del rem que aconsellava poca fusta i 
eliminar resistències.” 
 
Pla, Josep: Tres guies, OC XXX, Barcelona, Ed. Destino,1976 
 
- Al Museu de la Pesca hi podeu veure una barca palangrera, una embarcació molt 
marinera. Porta vela i rems per calar i llevar els palangres i per navegar en les calmes.  
 
- Cerqueu informació sobre d’altres embarcacions de l’època. Al port de Palamós hi ha 
“El Rafael”, una embarcació de 1915, antiga barca de pesca d’arrossegament a vela. 
 

- L’embarcació ha “d’aguantar i ser valenta”.  
 
 
Els vents 
 
Els vents dominants a l’hivern venen del nord: tramuntana, el mestral i el gregal;  a 
l’estiu del sud: garbí, migjorn i xaloc; a la primavera i tardor: llevant. 
La tramuntana pot bufar de valent i impedir que surtin les embarcacions, també pot 
fer molt difícil tornar a port, perquè “empeny mar en dins”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Alegret, J.L. “Els armelladers de Palamós”. 
 

La tripulació  
 
El patró dirigeix l’embarcació i la pesca. El nombre de tripulants pot variar, però cal 
tenir en compte que en aquella època és necessitaven més mans que ara per fer les 
feines. A vegades a les embarcacions hi ha pescadors especialitzats (arriadors, 
caladors, llumero, etc.), d’altres sense especialitzar i potser algun aprenent o grumet.  
 



                                                                                       Maleta Pedagògica Virtual de la Pesca 
HISTÒRIA Activitat 3 

 
 
 

Marimed, la pesca com a factor de desenvolupament sostenible. 
Projecte cofinançat amb fons del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) – Programa InterregIII BMedocc 

 
Coordinació de la Maleta Pedagògica de la Pesca: Fundació Promediterrània (Ajuntament de Palamós) 

(Museu de la Pesca - Càtedra d’Estudis Marítims - Documare Centre de Documentació  de la Pesca i el Mar) 
INFORMACIÓ TEL. 972.60.12.44 

 

32

Les relacions de parentiu són molt importants en aquest ofici, ja que l’organització 
dominant sol ser la d’empresa familiar que passa de pares a fills. 
 

 
Els guanys 
 
Es reparteixen a parts segons la categoria de cadascú, a banda de la part que 
correspon a l’armador. Si no es pesca no hi ha part. A cada pescador li donen també la 
“reballa”, una part del peix per a consum propi, possiblement el menys vendible.  
Comercialització: 
 

El peix es venia a la platja, a peu de barca, sense pesar i 
alguns peixaters el distribuïen per les poblacions, pels 
barris i masos veïns.  
 
A principis de segle XX, el col·lectiu de pescadors, agrupats 
en pòsits van organitzar la primera venda de peix, utilitzant 
el sistema de la subhasta, a la baixa, és a dir partint 
d’un valor i baixant-lo fins que era comprat 
 

 
La conserva del peix 

El peix és un producte molt preuat, però té un 
inconvenient important: es passa, es fa malbé 
ràpidament. La gran quantitat de peix blau que 
es capturava a les nostres costes i la dificultat de 
disposar de peix durant tot l’any, va fer que des 
d’antic ja es conegués i es practiqués la conserva 
de peix en sal i d’altres sistemes com el fumat o 
la preparació de salses com el garum, tan 
apreciat pels romans. 
 

L’aïllament de les nostres costes respecte dels mercats de consum explica la 
importància que aviat van assolir les tasques de salaó d’anxova i sardina. Fins a 
principis del segle XX gairebé la meitat del peix pescat era salat, principalment les 
sardines. 
 

Dades a tenir en compte: 
 
- Les embarcacions es mesuren en pams 
- La fondària en braces 
- La velocitat en nusos 

 
Vocabulari mariner 
 
Avarar o varar: Tornar una embarcació al mar des de la platja 
Babord:   Part esquerra d’una embarcació (mirant a proa) 
Estribord:  Part dreta d’una embarcació (mirant a proa) 
Popa:  Part posterior (empopar és navegar amb el vent de popa) 
Proa: Part davantera de l’embarcació 
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La perillositat i la duresa del treball a la mar 
 
- La tramontana, el vent del nord pot portar mar endins l’embarcació. 
- La “rebentada “ és la destrucció sobtada de l’art per excés de pes. 
- Els dofins mosseguen les xarxes per menjar-se el peix 
 

 
Les creences 
 

 
 
El mar pot ser hostil i imprevisible, 
potser per aquest motiu la Verge del 
Carme,  Sant Pere i d’altres sants són 
invocats en moments de perill i 
homenatjats en dates senyalades. 
 
 
 
 
 

I quan no es pot pescar? 
 
“El nord (la tramuntana) priva de pescar la meitats dels dies de l’any”.  Amadeo García 
Margalef, nascut el 1927 
 
Abans que les embarcacions fossin prou potents per afrontar els desafiaments del mar, 
els pescadors combinaven la pesca amb altres activitats eventuals a l’agricultura, a la 
indústria, al port o d’altres. En períodes de crisi també hi havia transvasament de 
població entre la pesca i la indústria i a l’inrevés quan la conjuntura econòmica 
diversifica les oportunitats. 
 
- Treballen l’hort,  les vinyes i les oliveres durant les temporades d’aturada forçosa.  
 
- La indústria de taps de suro, fins a la Primera Guerra Mundial, acapara gran part de 
la mà d’obra disponible i n’atrau de fora.  De fet, el desenvolupament del sector suro-
taper marca l’evolució econòmica i social de Palamós i d’altres localitats properes, 
especialment Sant Feliu de Guíxols, i Palafrugell i amb menor grau de Calonge, 
Llagostera o Cassà de la Selva.  
 
A finals del segle XIX el 50% dels treballadors de Palamós eren tapers. Palamós 
duplica la població entre 1885 i 1900, evidentment rep població forània, especialment 
d’altres viles de la província de Girona . Moltes dones de les families de pescadors 
treballen a les fàbriques de taps i d’altres derivats del suro. 
 
- El port de Palamós necessitava mà d’obra per a les obres iniciades el 1902 i per 
transportar mercaderies dels vaixells a terra. Els camàlics són les persones que es 
lloguen per portar coses de pes d’un lloc a l’altre. 
 
“Quan venia un barco... anàvem als consignataris i si hi havia pailebots, barcos... 
doncs vinga a treballar...” Testimoni d’’Amadeo Margalef 
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- Netejaven els boscos i feien carbó per autoconsum o per vendre’l. 

  
 
 
 
Fase 3. Sistematització i organització de la informació  
 
- Cada equip selecciona la informació necessària per documentar-se i després es posen 
en comú amb tota la classe els aspectes més rellevants. 
 
Embarcació 
Navegació a vela 
Tripulació, jerarquies 

 

Els caladors i les 
senyes (els secrets de 
l’oncle) 

 

L’ofici de pescador 
Coneixements  
Destreses  

 

La tècnica o 
tècniques de pesca.  
Arts, aparells, eines, 
procediments 

 

L’aprenentatge de 
l’ofici 
 

 

El paper de les dones 
 
 

 

Perills, dificultats 
 
 

 

Creences  
i supersticions 
 

 

Comercialització 
 
 

 
 
 

La salaó de peix 
 
 

 

Les altres feines quan 
no es pescava: 
 

 

La Primera Guerra 
Mundial: com afecta? 
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.......... 
 

 

 
 
 
 
Fase 4.  Amb la informació recopilada cada equip fa un guió amb tot allò que 
en Ramon ha d’explicar al seu amic, abans es comenten amb la classe els criteris 
d’avaluació. Una bona planificació de la narració és molt important per fer un bon 
treball. 
 
 Es recomana triar una situació interessant (un moment de perill, una bona pesca, un 
ensurt...., etc.) i utilitzar la informació recopilada per fer creïble el relat.  
 
Es valorarà  l’originalitat, el rigor, l’empatia amb en Ramon i la seva família, la ubicació 
en el context històric (1915). 
 
El professor/a comentarà cada guió amb l’equip corresponent i els farà suggeriments 
de millora abans de fer la narració. 
 
 
Guió: Planificació de la narració 
 
 
Situació escollida per vertebrar el relat: 
 
 
 
 

- Idees per a la situació inicial:  
 
 
 

- Desenvolupament o cos del relat: Aspectes dels quals es vol fer esment 
 
 
 

- Cloenda: Cal trobar una manera d’acabar, un desenllaç ..... 
 
 
 
 
Vocabulari específic sobre pesca i navegació que considera imprescindible 
d’utilitzar: 
 
Connectors textuals / el fil conductor 
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Fase 5. Cada alumne redacta la seva carta (treball individual) a partir del 
guió fet en equip.  
 
Abans d’escriure la carta hauran de fixar-se en  els criteris d’avaluació des de la 
perspectiva lingüística. Pot ajudar el fet de comentar-los entre tota la classe, posar 
exemples de bons textos narratius. 
 
La carta ha de tenir una extensió màxima de dues pàgines D-3 (per facilitar les 
correccions es proposa que s’escrigui amb ordinador, lletra arial, mida 11 o 12, 
interlineat 1,5). 
 
 

Palamós, 8 de setembre de 1915 
Benvolgut amic: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop acabada la carta i la revisió del professor/a es recomana fer una exposició amb 
totes les cartes escrites per la classe i/o fer-ne un petit llibre per a la difusió externa 
(famílies, companys/es, professorat, direcció del centre, inspecció, serveis educatius 
de l’ajuntament, etc.) 
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- Utilitza un registre adequat en 

funció del tema, els destinataris 
i el propòsit. 

 
- Les idees es presenten 

ordenadament, amb una 
introducció un nus i un 
desenllaç 

 
- Les idees es presenten ben 

travades, hi ha un fil conductor, 
s’empren connectors temporals, 
adverbis de temps i d’altres 
elements que donen cohesió al 
text 

 
- El lèxic utilitzat és adient a la 

situació,  és fa bon ús dels 
termes específics, riquesa, 
variació, precisió... 

 
- Oracions ben formades, 

d d d

Criteris de llengua 

Proporciona informació suficient 
i pertinent 
 

 

 

Es situa en el temps històric (1915) 
de la Guerra Mundial 

S’aconsegueix empatia amb en 
Ramon i la seva família 
La situació triada és original 

Reflecteix la vida quotidiana dels 
pescadors 
 

- Embarcació 
- Caladors 
- Orientació (senyes) 
- Tripulació 
- Jerarquies dins la barca 
- Tècniques de pesca 
- Aprenentatge de l’ofici 
- Perills i dificultats 
- Mentalitats, creences i 

supersticions 
- El paper de les dones 
- Guanys 
- Altres feines 
- .... 

Criteris de continguts 

Proporciona informació 
suficient i pertinent 
 


