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Què mengen els musclos?

CAMP D’APRENENTATGE DEL DELTA DE L’EBRE

Saps situar el teu poble al mapa?

I la Ràpita, saps on és?

Hi ha més pobles a les nostres terres que tinguin port i platja, quins?

Al delta hi ha dos grans 
ports naturals: Els 
Alfacs i el Fangar. Saps 
situar-los?
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La RàpitaEn aquesta imatge 
de la badia dels 
Alfacs, mira 
d’esbrinar on 
estan:

A- La Ràpita

B- La Tancada

C- El port

D- Les Salines

E- El far de la Banya

F- Les muscleres

G- La Torre de St. Joan

H- Serra del Montsià

Situa les lletres al 
mapa (PDI)

Els musclos

• Quin tipus d’animals són?
• On viuen?
• Què mengen?

(Muscleres dels Alfacs. La Ràpita)
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Com són?

Com definiríeu un port?
N’hi ha de diferents tipus?
Quins serveis trobem en un port?

On viuen els musclos?
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La granja de musclos...

La musclera

Què mengen?
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El món de la pesca

Què sabem de la pesca?
Es pesca igual al mar  i a un riu?
Quines eines utilitzen els pescadors?
Com t’imagines l’ofici de pescador?

Quin tipus de barques veiem?
Són totes iguals?
Quins elements trobem pel port?
I la gent, que hi fa?

El port pesquer
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Arts de pesca Podeu investigar per què 
es diuen “arts” de pesca?

Relaciona les imatges amb: 
tresmall, bou, gàbies, caragoleres, cadubs

Amb quin art pescaries aquestes espècies: 
Pop, tallarina, cargol punxenc, llagostí
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Propostes d’activitats prèvies

En aquesta presentació us 
plantegem moltes preguntes, que 
mirarem de resoldre el dia de la 
sortida. Podeu cercar informació 
sobre aquestes qüestions,.

Al quadern de treball de la 
sortida teniu la fitxa de 
localització que hem vist a les 
primeres diapositives d’aquesta 
presentació. Cerqueu informació 
i treballeu-les a l’aula.

Quines activitats farem?

Volta en
barca per la 

badia

Observació i 
lectura del 
paisatge

Estudiar 
paràmetres i 

agafar 
mostres
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Aprenem coses del port

Barques i arts de pesca.
Els pescadors.

Taller a l’aula

Mirarem de donar 
resposta a les 
qüestions 
plantejades: 

- -Què mengen els 
musclos?

- Quina relació hi ha 
entre el mar i el riu?
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Recordem !
Llista de coses que cal 

portar
• Cangur o anorac.
• Esmorzar i dinar de camp
• Cantimplora
• Motxilla
• Carpeta, llapis, goma, colors
• Prismàtics (recomanable)
• Càmera de fotos (opcional)
• Gorra
• ... Fins aviat !
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