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Objectius

Estructura de l’activitat

La Peixateria Alicia és una peixateria familiar que, des de fa anys, aposta pels productes de pesca 
sostenible que ens cuiden a nosaltres i també al medi ambient. Visiteu aquest establiment i 
descobriu tots els detalls sobre el peix i el marisc de temporada i què necessiteu per elaborar les 
vostres receptes preferides.

Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu i els 
productes i serveis que s’hi 
ofereixen. 

Descobrir la varietat de productes 
del mar que es poden consumir, 
diferenciant espècies i zones de 
captura. 

Reflexionar sobre la importància 
de la pesca sostenible i conèixer 
en què es basa.

Breu recorregut per 
l’establiment per conèixer-ne 
les característiques 
principals, els serveis que 
ofereix i què s’hi pot comprar.

Dinàmica a partir del diàleg 
amb l’alumnat per conèixer la 
diversitat de productes que 
es venen en una peixateria, 
alhora que es fa valer la 
pesca sostenible i de 
proximitat.

Amb aquesta visita podreu 
veure com es preparen, 
netegen i presenten els 
diferents productes de la 
peixateria, així com descobrir 
diverses curiositats: Quines 
parts té un peix? Com podem 
saber si és salvatge o de 
piscifactoria? Quines 
tècniques de pesca es fan 
servir?



Àrees relacionades

• Educació primària: àrea de coneixement del medi social i cultural. Àrea d’educació en valors socials i cívics.
• Educació secundària obligatòria: àmbit cientificotecnològic (ciències de la naturalesa, tecnologia). Àmbit 

social (emprenedoria).
• Batxillerat i formació professional: biologia, ciències de la Terra i del medi ambient, economia, ciències per al 

món contemporani, ciències aplicades a les ciències socials.

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària:  
• El comerç de proximitat i els seus valors.
• La peixateria: productes i serveis.
• Els productes del mar: tipus i característiques. 
• El medi marí. 
• La pesca sostenible. 
• Arts de pesca.

● Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• La fauna i flora del mar Mediterrani. 
• La contaminació del mar: residus i microplàstics. 
• Campanya El mar comença aquí. 
• Les platges de la ciutat de Barcelona. Història i actualitat. 
• L’alimentació saludable.


