
Quadern d’activitats  
primer cicle  primària

La pesca local 



Activitats 
complementaries

Aquestes activitats es corresponen a la 
presentación en power point que vos 
podeu descarregar a la web 

 peixnostrum.com



1. Marca de les següents afirmacions, les que són certes: 

● La pesca és la extracció de peixos i altres espècies 

pertanyents al grup dels mol·luscs, crustacis i altres 

invertebrats del seu medi natural. 

● La pesca és la extracció de peixos i altres espècies del seu 

medi natural i es divideix en diferents modalitats: 

professional, recreativa i esportiva. 

● El peix ens aporta proteïnes, poca grassa i àcids grassos 

omega-3, que ens ajuda a prevenir diverses patologies.  

● Per poder ser pescador recreatiu necessito l’equipament 

adequat i conèixer la normativa. 

● El consum de peix aporta greixos i és menys recomanable 

que el consum de carn. 

● Els pescadors professionals han d’estar federats  

● La pesca artesanal utilitza sistemes de pesca selectius i 

tradicionals, el que la fa una pràctica sostenible. 



2. Busca les espècies marines a qui corresponen aquests noms i  encercla les espècies que pertanyen al grup dels peixos del 

llistat següent: 

             

      Roja          Polp          Rajada          Gambusí          Gall          Gató 

3. Busca les espècies marines a qui corresponen aquests noms i  encercla les espècies que pertanyen al grup dels moluscs 

del llistat següent: 

            Roja         Calamar         Corn         Gall         Gambes         Copinyes 
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4. de les següents afirmacions, les que siguin falses: 

● Els productes de piscifactoria tenen menys presència de contaminants que els que provenen de la pesca. 

● Les característiques nutricionals dels productes que provenen de la aqüicultura són molt similars als de la pesca. 

● El peix és un aliment molt apropiat perquè conté proteïnes, poc greix i és ric en omega-3, que ajuda a evitar diferents enfermetats. 

● La manera més efectiva de conèixer la procedència d’un producte pesquer és revisant-ne l’etiquetatge. 

● Algunes de les modalitats de pesca que s’utilitzen a la Confraria d’Eivissa són: tremall, palangre de superfície i pesca de bou. 

● La diferència entre arts de pesca i aparells de pesca, és que les arts utilitzen hams i els aparells xarxes.  



5. Uneix dues parts de les frases següents per completar les definicions correctament.

Els pescador professionals són els que no segueixen els requisits dels diferents 
tipus de pràctica de pesca.

Els pescadors furtius han de tenir com a mínim 14 anys (si van 
acompanyats i 16 si no hi van).

Els pescadors esportius no tenen perquè estar federats, però si tenir llicència i 
no poden comercialitzar el que pesquen.

Els pescadors recreatius han de tenir llicència i estar federats.

Els pescadors recreatius estan degudament formats, tenen llicència i poden 
comercialitzar els productes que obtenen.

Els pescadors professionals s’associen en confraries de pescadors per una millor 
organització i col·laboració amb l’administració.



6. Uneix amb fletxes per fer les afirmacions correctes. 

7. Indica algunes de les dades que apareixen a  l’etiquetatge del Peix Nostrum. 

8. Indica tres motius al menys, per els quals és preferible el consum de productes pesquers locals. 

Les nanses son Peix Nostrum

El tremall és una forma de pescar que arrossega un sac de 
xarxa per el fons de la mar

Pescar el bou és una forma de pescar amb.  xarxes

Els productes  que pesquen a Eivissa es 
coneixen com 

com unes gavies fetes amb branques

Pescar amb palangre utilitza fils i ams



8.

9. Saps quantes reserves marines existeixen actualment a Pitiüses? I per què son importants? 

10.  T’atraviries a buscar una recepta de peix i elaborar-la?! Copia aquí la teva recepta i demana a un adult que t’ajudi a preparar-la. 

Bon profit! 
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