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TÍTOL:  “LA FAMÍLIA GENSANA VOL MUNTAR UNA EMPRESA DE 
CONSERVES D’ANXOVA A PALAMÓS 
 
                                                             Autor: Andreu Rodon Casanova 
 
 
NIVELL:  2n o 3r curs d’ESO 
 
ÀREA:  TECNOLOGIA 
 
DURACIÓ:  10 hores ( 6 hores al centre més el temps dels tallers durant la  
                      visita al Museu de la Pesca de Palamós). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Justificació: 
   -   Fer ús dels recursos que el Museu de la Pesca de Palamós ha posat a 
       disposició del professorat i l’alumnat. 
   -   Emprar com a metodologia didàctica el mètode de l’Aprenentatge Basat en 
        Problemes, integrat en un sistema  de “Treball per Experts”. 
   -   Promoure els dos aspectes més bàsics de la formació:  el treball autònom 
        de cada alumne (aprendre a convertir-se en “expert” per poder ensenyar a   
        altres) i el treball cooperatiu (compartir el que un sap i aprendre el que 
        saben els altres). 
  -   Malgrat la dispersió actual del curriculum de l’àrea de Tecnologia, des de la 
        seva implantació, molts professors hem integrat la pesca i els mètodes de  
        conservació dins del capítol d’aliments.  Es un tema doncs, que pot 
       considerar-se dins del curriculum. 
  -   Degut a la interdisciplinaritat que és pròpia de tot problema real, dins de la 
        Proposta, a més de Tecnologia es toquen temes de Biologia, Economia i 
       Matemàtiques; aixó faria possible també integrar l’experiència dins d’un 
       crèdit variable. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Objectius didàctics: 
     -    Generar l’interès per aprendre. 

- Aprendre a treballar autònomament per ensenyar a altres. 
- Aprendre a treballar cooperativament entre iguals. 
- Vetllar per la natura, l’entorn i el medi ambient. Aprendre a estimar la 

mar. 
- Responsabilitzar-se de la feina feta. 
- Aprendre a comunicar i a relacionar-se socialment. 
- Aprendre a buscar i seleccionar informació rellevant sobre un tema. 
- Aprendre a planificar activitats per resoldre els problemes plantejats. 
- Saber implicar-se en la feina, i tenir actituds positives davant les 

dificultats. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Continguts conceptuals i procedimentals 
          (Figuren en el mapa conceptual del problema i s’entreguen a cada equip) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Desenvolupament: 
 
 1ª sessió a l’Institut: 
 
  S’explica a la classe la tasca, l’organització i metodologia a seguir. 
  Els estudiants del grup classe es divideixen en equips de quatre 
                       alumnes. La responsabilitat de la formació dels equips és 
                       compartida entre el professor/a i els alumnes (els alumnes trien                      
                       la parella amb qui volen treballar i el professor/a tria quina parella             
                      anirà amb quina altra parella). 
  El professor/a llegeix una carta rebuda al centre que assenyala el 
                       problema a treballar (més tard es donarà còpia a cada equip, ja 
                       que cada equip serà responsable de redactar la seva pròpia  
                       resposta a la carta). 
           
 
 
 
------------------------------------------------------- 
           
 
 Sr Director de l’Institut, 

 
Som la família Gensana; som de Camarasa, un poble de Lleida, però 
ens encanta una ciutat de la costa com Palamós. Volem venir-hi a viure i 
muntar una empresa o negoci. Hem tingut sort: hem venut uns terrenys i 
disposem de diners. Creiem que la indústria de la conserva d’anxoves 
podria ser un bon negoci però no n’estem segurs, necessitaríem 
informació molt més àmplia sobre aquest tema, que desconeixem.  
Us preguem que el Departament de Tecnologia del seu Institut juntament 
amb els seus alumnes, treballin sobre aquesta qüestió i ens puguin 
passar, amb la màxima urgència, un dossier aconsellant-nos.  

         El saluda molt atentament, 
 
 
                                                        Pere Gensana i Costa.  
                                                         Camarasa 
 
-------------------------------------------------------- 
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                Ja que el problema és extens i sembla complex, es divideix en 
                      quatre parts o temes per el seu estudi; cada equip haurà de        
                      treballar per separat les quatre parts del  problema, i després 
                      treure conjuntament les seves pròpies conclusions per poder   
                      contestar a la família Gensana. 
---------------------------------- 
 
Els quatre temes a treballar són : 
 

A)  Part d’estudi natural; estudia a fons el peix seitó o anxova  
       (Engraulis encrasicholus) 
B)  Tecnologia de la pesca del seitó: com es captura, quins vaixells, 
        quines xarxes….  
C)  Conservació de l’anxova, diferents tècniques i resultats; com es  
        Menja: plats cuinats, receptes… 
D)  Estudi econòmic i de mercat, rentabilitat… 

 
---------------------------------- 
            
                 Els alumnes trien i cada equip decideix quin membre de l’equip serà  
                     l’expert en cada tema (si no es posen d’acord, el professor/a  
                     decideix per ells). El futur expert en cada tema serà el  
                     representant de l’equip en els quatre seminaris que es muntaran 
                     per treballar cada un dels temes. 
                 
              A                          B                        C                        D 
       -----------------       -----------------     ------------------       ------------------           
         Naturalista           Pescador           Industrial            Economista        

 
      L’objectiu és que cada alumne/a aprengui a formar-se com a expert/a  
          en la seva especialitat, per després poder ensenyar als altres  
          companys del seu equip; aprendre per ensenyar és una de les  
          motivacions més fortes per a la formació. 

 
     Els 4 seminaris temàtics es formen ja en aquest primer dia de classe; 
          cada seminari rep un document sobre el que s’espera d’ells com a  
          experts i quins són els objectius conceptuals i metodològics que  
          s’han previst, aspecte però, que queda lliure a possibles  
          ampliacions i/o modificacions. Els components del seminari (que 
          són, com s’ha dit, un de cada equip) inicien la formació expressant 
          què és el que saben del tema i què és el que desconeixen; així  
          s’adonen de la tasca que tenen davant i quines coses  hauran   
          d’esbrinar o investigar; tots anotaran possibles preguntes a fer i,  
          per tant,: què i a qui seria bo preguntar o com documentar-se.   
         (elaboraran un qüestionari). 
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  Visita al Museu de la Pesca de Palamós 
 
                    El Centre i el professorat han contactat prèviament la visita al 
museu i han indicat quin serà el treball a fer pels alumnes  i els recursos que 
preveuen es necessitaran: 
 
Primer  
Es visita el museu 
 
Segon 
Tots els alumnes rebran el programa  
                 VIU EL MAR; “L’ANXOVA, LA REINA”  
de 90 minuts de duració, com a coneixement general de la pesca i el 
tractament de conservació per salmorra de l’anxova (fins i tot tots els alumnes 
poden emportar-se el pot de conserva que hagin preparat). 
 
Tercer 
Acabada aquesta sessió general, el grup classe es torna a dividir en els 4 
seminaris per treballar cada u el seu tema específic.  
 
Quart 
Cada un dels seminaris es dirigirà a la persona o estament que el museu hagi 
previst, per contestar les qüestions que els alumnes han preparat 
  
 Proposem: 
         Per al Seminari A: un biòleg o expert en biologia marina, amb mostres de 
                                     seitó fresc i altres peixos blaus. Amb 25 unitats de seitó    
                                     d’una caixa ordinària d’anxoves es ferà un estudi         
                                     estadístic de tamany i pes 
         
         Per al Seminari B: un patró de pesca especialista en el seitó, visita a un 
                                     vaixell preparat per pescar a la “teranyina”. 
          
         Per el Seminari C: un/a especialista en conserves (millor una visita a una 
                                     empresa de  “salins”), un cuiner. 
 
         Per el Seminari D: un negociant, un peixater, un especialista en la 
                                     subhasta d’anxoves. 
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ES TORNA A L’INSTITUT 
 
Segona sessió 
Cada seminari treballa el que ha obtingut durant la visita al Museu de Palamós. 
Es compara allò que es té amb el que s’havia pensat. Si manca informació es 
completa via internet o en altres consultes personals. S’analitza la 
documentació bibliogràfica disponible. Cada seminari, dins de la seva 
especialitat, planeja visitar algun mercat, una peixateria, parlar amb cuiners, 
comprovar els preus de les conserves del mercat, botiguers de pesca salada, 
analitzar què diuen les etiquetes de les conserves, etc 
 
Tercera sessió 
S’inicia l’elaboració d’un document dels coneixements obtinguts dintre del 
seminari. Tots els components del seminari han d’haver-se convertit en experts 
en el seu tema; ho treballaran fins a conèixer a fons tots els detalls. 
Al final de la sessió, i per separat, contestaran a una prova objectiva on 
figuraran els temes estudiats per així demostrar “Com d’experts són els 
experts” 
 
Quarta sessió 
Superada la prova d’experts, els especialistes tornen als seus respectius 
equips inicials per iniciar el treball cooperatiu. Cada element de l’equip té dues 
funcions principals: ensenyar als altres el que ha après com expert , i aprendre 
dels altres el que sabencom a axperts dels altres temes. Els documents 
elaborats en els seminaris seran emprats per les explicacions dels experts i 
poden, parcialment, formar part del dossier que cada equip elaborarà sobre el 
tema. Cada equip traurà les seves conclusions i redactarà una extensa carta a 
la família Gensana, indicant el seu  consell.  
 
Quinta sessió i última 
S’avaluarà per part del professorat el dossier i el contingut de la carta com a 
part del treball cooperatiu dins de l’equip; aquesta avaluació se sumarà a la 
qualificació obtinguda en la prova personal de cada alumne com a expert. 
Cada alumne/a valorarà la unitat didàctica i redactarà un escrit on figurarà tot 
allò que considera que ha après al llarg de l’experiència, una còpia d’aquests 
escrits s’enviarà al museu de la Pesca de Palamós.  
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SEMINARI  A)       Formació de naturalistes 
 
Estudi del peix seitó: nom científic engraulis encrasicolus 
             Altres noms pels que es coneix a Catalunya i a Espanya 
              Nom amb altres idiomes anglès i francès 
Com es reconeix 
 Definiu: forma, tamany, color, escames, aleta, boca, ulls… 

Com es diferencia d’altres peixos blaus (sardina, barat…)? 
Característiques biològiques 

On viu, com es reprodueix, de què s’alimenta, quin és el seu hàbitat, 
 quins són els seus enemics. Resposta a la llum i a la foscor.  
El perquè dels seus colors de protecció 

Com conèixer si un peix és fresc? 
Establir quines formes o aparences indiquen si un peix és fresc o no. 

Pesca i medi ambient 
 Tamany mínim de pesca (pequeñines no, gracias). 
 Relacionar tamanys mínims de pesca d’anxova, amb la maduresa  
           sexual, possibilitats de pondre els ous i el risc d’extinció de l’espècie. 
 Caldria modificar el reglament del tamany mínim de peix acceptable 
          (estudiar la normativa vigent) per assegurar que no hi hagi extinció 
Fer una estadística sobre 25 exemplars d’anxova d’una caixa de peix fresc. 
 Pesar i medir 25 exemplars un a un (una balança de cuina i un regle) 
 Calcular la seva edat fent ús del gràfic. 
  Preparar un quadre per situar les dades obtingudes de pes, tamany i 
                   edat de cada exemplar. 

Calcular si n’hi ha que estiguin fora de la normativa i quin percentatge 
        representa. 
Considereu aquesta caixa de peix ecològicament positiva o negativa? 
Si la mida mínima fos 12 cm, quin percentatge significaria? 
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SEMINARI B: Formació de pescadors 
 
Tecnologia de la pesca de l’anxova 
 

La tècnica de la pesca és per encerclament a l’encesa o teranyina 
Els vaixells i les embarcacions per a la pesca a l’encesa,  

    Tamany, combustibles, motors, consum…(teranyina és igual a traina?) 
Producció de llums a bord.  
              El faitó o fester, els llums de carbur, d’acetilè, 
              generadors elèctrics. Els focos submarins estan permesos? Quina 
              potència elèctrica màxima està reglamentada? 
El estris de pesca. 

Les xarxes, de quin material són? abans eren de cotó, i ara?. Color i 
neteja de les xarxes? es podreixen? quant duren? Quina longitud 
tenen?; la malla no ha de ser inferior a una determinada mida; quina? 
per què? Cordes, peses i flotadors de quins materials són? Alguns 
flotadors tenen banderes de diferents colors,  què signifiquen? 
Com es puja el peix a bord? Els salabres, com funcionen? Com 
s’encaixa el peix per portar a subhasta? 

Com orientar-se en el mar?:  
Cartes marines, radiofars, fars de llum, tècnica GPS.  

Aparells de recerca dels bancs d’anxova:  
Ecosonda, radar, sonar. Es pesca molt lluny de la costa?, els caladors 
són sempre els mateixos en totes les èpoques de l’any? 

 Els mariners i homes de bord:  
El patrò i quants mariners? quin horari fan?es una feina pesada? està    

           ben pagada? 
Les normes de pesca; sortides i entrades a port; hi ha mesos de veda 
biològica, s’indemnitza a l’armador? i als mariners? Opinió de la gent del 
mar sobre el tema de la veda. 

Les tempestes com influeixen? Es pot sortir a pescar? 
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SEMINARI  C)     Formació d’industrials i cuiners 
 
Seguiment de l’anxova des de la llotja a la taula 
 

Com emmagatzemar la pesca una vegada subhastada? 
Neveres industrials, a quina temperatura? el fred, com es produeix?,  el 
gel, com es fabrica? quants dies pot durar l’anxova a les neveres sense 
perdre propietats? 

Quants “salins” o empreses de conserves d’anxova resten a Palamós en  
          l’actualitat? És que no és negoci? 
Com es fa la conserva en sal (explicar amb detall el que heu fet en el taller del 
           museu. Què és escaparrar? és difícil? 

 Quant temps necessiten estar amb sal l’anxoves, per estar confitades i 
   saboroses comestibles?. 
La materia primera de la conserva: la sal; com s’obté la sal? Descripció d’unes 

 salines mediterrànies. 
El sistema industrial  

que s’utilitza en les empreses de conserves, és diferent de l’artesanal? 
Les fàbriques de conserves de Palamós deuen emprar peix pescat al 
 mateix port, però què ocorre si és temps de veda o no es pesca prou 
anxova? Tanca la fàbrica? 

Medi ambient  
Què es fa de les restes de peix qe provenen del procés de fabricació 
 (d’escaparrar, netejar, etc)? s’aprofiten? es llencen? són contaminants? 

Comerç d’anxoves 
Estudiem les conserves d’anxova que trobem en els supermercats o en 
les botigues de pesca salada. Hi ha de molts tipus  de conserves: de 
l’Escala, en sal, en oli, en vinagre, en llauna; unes s’han de conservar en 
fred, altres no cal. Anoteu dades de l’etiquetatge, data de caducitat, 
Cerqueu els preus i els fabricants. Traieu conclusions. 

És l’hora de posar l’exquisit menjar a  taula. 
 Molts cuiners moderns i clàssics utilitzen les anxoves en els seus plats; 
 les anxoves són famoses amb torrades, amb formatge, amb tomàquet, a 
 les amanides, etc. 
 Altres cuiners prefereixen cuinar directament el seitó sense conservar, 
 fregit i sense espina però sense aditius.  
En la documentació hi ha llibres que parlen de plats amb anxoves; 
pregunteu a les àvies, als cuiners, a les tasques i bars; heu de donar 
tres o quatre maneres de menjar-les i sobretot les heu de tastar. 

           Sembla que cuinar amb anxoves pot ser un bon negoci 
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SEMINARI   D)     Formació en economia 
 
La subhasta del peix en el cas de l’anxova 

L’hora del peix blau; com es feia la subhasta abans (cantada) i ara 
(electrònica). 
Cal descriure la subhasta amb la màxima precisió, ho ha d’entendre   
 tothom. 

Estudi estadístic 
Seguiment del preu de l’anxova a la llotja de peix de Palamós els últims 
temps. 
Seguiment de la quantitat de pesca de seitó o anxova al port de 
 Palamós. 

 Representeu gràficament aquestes estadístiques. 
Agrupament dels pescadors 

Gremis i confraries: quins serveis ofereixen? 
. Què cobra un mariner de mitjana? 

Durant el temps de veda biològica, s’idemnitza a l’armador i es paga al 
patró i als mariners? 
I en cas de tempesta que impedeixi pescar? 

Economia social 
Hi ha venda de peix a la menuda, fora de Llotja? 
Com es contracten els mariners? 
La “reballa”  què és i com es reparteix entre els mariners i el patró?. 
El refrany antic “a l’art tothom hi té part” que volia dir? és vigent encara? 

Busqueu el significat d’algunes paraules que poden ajudar els companys 
 
 
ARMADOR 
 
ART DE PESCA 
 
BOLITX 
 
CALAR 
 
CENYIR 
 
FESTER O TEIERA 
 
GARUM 
 
MALLA 
 
PATRÓ 
 
ORMEIG 
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