“DE LA MAR A LA TAULA”

INTRODUCCIÓ
Des de temps prehistòrics, les aigües dels litorals de les nostres illes han
estat font de vida i aliment per els seus habitants. L’arribada de les barques
de pesca amb peix capturat és una imatge que no ha de desaparèixer mai
de la nostra vista, la pesca ha de ser sempre una activitat regulada i
sostenible, per tant hem de ser conscients que cal respetar els nostres
recursos marins.
L’activitat “De la mar a la taula”, és una iniciativa de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i pesca per apropar als alumnes de les nostres illes
l’importància del nostre entorn marí i dels recursos que ens proporciona.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
L’activitat consta d’una presentació amb power point, en la qual els
alumnes podran veure com és l’ofici de pescador, des de la partida de les
barques fins l’arribada dels productes de la mar a la llotja per ala seva
distribució i venda. Veurem les arts de pesca, quins peixos tenim a les
nostres aigües, quins vaixells utilitzen... Després els alumnes hauran
d’endevinar
’endevinar les diferents espècies de peixos que els mostrarem en
fotografies per així poder-les
poder les reconèixer quan visitin un mercat o
peixateria.

OBJECTIUS
- Valorar les peculiaritats de viure a un arxipièleg com el nostre.
- Conèixer els productes de la nostra
nostra mar: espècies que hi habiten, les arts
de pesca, ormeigs emprats...
- Afavorir la incorporació del consum dels productes de la mar dins la
nostra dieta mediterrània.
- Aprendre a valorar de manera adient els oficis que envolten el món de la
pesca
favorir actituds de respecte amb l’entorn marí.
- Afavorir

Nivell educatiu:
educatiu 4t de primària.
Lloc aula habitual del grup.
Lloc:
Durada: una hora.
Observacions:: és necessari ordinador, projector i pissarra digital.

Podeu reservar l’activitat al mail promocio@semilla-caib.es , o al telèfon
971.787383.

