
PROGRAMA D'ACTIVITATS
ESCOLARS A L'ESPAI FAR

La pesca a Vilanova 

El curiós museu d'en Roig Toqués i la Carpa Juanita

El tresor de les primeres pescadores (Nova!)

Barques, barquetes i vaixells 

La carpa Juanita i altres peixos

Visita virtual al port pesquer de Vilanova (Virtual!)

R E S E R V A  L A  T E V A  V I S I T A !

T O T A  L A  I N F O R M A C I Ó  A :  
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BARQUES,
BARQUETES I

VAIXELLS

A l'Espai Far es poden veure embarcacions de tot

tipus, grans com el bot de salvament Víctor Rojas i

minúscules com la maqueta d'un vaixell fet en un

gran de mill!

Una activitat per descobir les parts bàsiques dels

vaixells i diferents tipus d'embarcacions, creant

després el seu propi vaixell.

 
VISITA -TALLER



 

BARQUES, BARQUETES I VAIXELLS  

Visita-taller. Educació primària  

Visita- taller al Museu del Mar, l'espai Víctor Rojas i el Museu de Curiositats Marineres Roig 
Toqués centrada en els models navals exposats i en el bot de salvament Víctor Rojas. Els 
alumnes podran conèixer les parts bàsiques d'una embarcació i diferents tipologies de 
barques i vaixells segons el seu ús. L'activitat finalitza amb un taller plàstic on els infants 
podran crear un petit vaixell amb material de rebuig.  

Objectius didàctics  
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
-Conèixer les parts d'un vaixell  
-Descobrir els diferents tipus d'embarcacions de pesca i vaixells de diferents parts del món  
-Entendre el principi de flotabilitat dels vaixells  
 
Referits a procediments:  
- Extreure conclusions a partir de les informacions donades  
- Observar diferents tipus d'embarcacions i les seves característiques particulars  
- Realitzar proves de flotabilitat amb diferents materials  
- Experimentar amb materials de rebuig per crear un petit vaixell  
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar  
- Respectar les normes de conducta als museu  
- Participar activament en la recerca d'informació al museu  
- Fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat  
 
Metodologia  
- Activitat de motivació  
- Observació de peces del museu  
- Manipulació de material didàctic  
- Experimentació amb la flotabilitat de diferents objectes  
- Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat  
 
Durada  
2 hores  
 
Inscripcions  
Preu: 50 euros per grup/classe.  
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 

 
 

 



EL TRESOR DE
LES PRIMERES

PESCADORES DE
VILANOVA

L'arribada d'un bagul amb notes, cartes,

fotografies i objectes al seu interior inicia

l'activitat. Una visita en clau de gènere pel Museu

del Mar plena d'enigmes.  Els alumnes els hauran

de resoldre per conèixer què hi ha dins de la

capsa tancada i descobrir el passat mariner de

Vilanova i la Geltrú.

 
VISITA  DINAMITZADA



 
 

EL TRESOR DE LES PRIMERES PESCADORES 

Cicle superior de primària 

 
Descripció:  

 
Un matí arriba al Museu del Mar un bagul misteriós. Al seu interior hi ha tot de notes, cartes, 
fotografies i objectes relacionats amb la vida marinera vilanovina, i una capseta tancada 
amb un cadenat, que aparentment amaga un tresor. L'equip educatiu no sap obrir el 
cadenat, i demanen ajuda al grup escolar que els visita, per si poden resoldre els enigmes 
valent-se de la informació i objectes que puguin trobar al Museu. 
 
Objectius didàctics 
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Aprofundir en el coneixement de la relació de Vilanova i la Geltrú amb el mar 
- Valorar els avenços que ha comportat la tecnologia en el món de la pesca 
- Entendre la importància del comerç i el port, de manera històrica i en l'actualitat 
- Comprendre el concepte de pesca sostenible i valorar-ne la importància 
- Conèixer personatges rellevants de Vilanova vinculats al mar 
 
Referits a procediments:  
- Aplicar el joc com a eina didàctica i de construcció de coneixement 
- Fomentar el treball cooperatiu 
- Potenciar la creativitat i el mètode científic: exploració, investigació, creació artística, etc. 
- Vincular els processos d'aprenentatge desenvolupats durant la sessió amb situacions 
quotidianes 
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Impulsar el sentiment de pertinença a un poble mariner 
- Posar en valor la figura de la dona en un món tradicionalment masculí com el de la pesca  
- Fomentar actituds cíviques i respectuoses envers el mar 

 

Metodologia: 

- Metodologia activa i participativa 
- Treball de recerca i exploració en petit grup i posada en comú en gran grup 
- Els infants coneixen els continguts principals de l'exposició permanent del Museu del Mar 
a través del joc i la resolució de pistes i enigmes 

 
Inscripcions 
 
Preu: 40 euros per grup/classe 
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 

 



LA CARPA
JUANITA I

ALTRES PEIXOS

A partir d'un conte amb titelles els més petits podran

descobrir la història d'un peix molt especial, la Carpa

Juanita, que bevia en porró i menjava d'una cullereta!

També podran conèixer altres peixos de diferents llocs del

món. La visita finalitzarà amb un taller plàstic.

 
VISITA -TALLER



 

LA CARPA JUANITA I ALTRES PEIXOS  
Educació Infantil  

Descripció  

A partir d'un conte amb titelles els més petits podran descobrir la història d'un peix molt 
especial, la Carpa Juanita, que bevia en porró i menjava d'una cullereta! També podrem 
veure peixos ben curiosos de diferents llocs del món i altres objectes fantàstics que el Sr. 
Francesc Roig Toqués va col·leccionar fins a crear el seu Museu de Curiositats Marineres. 
Si es desitja es pot completar amb un taller plàstic on els infants podran decorar la carpa i el 
porró de la Festa Major.  

Objectius didàctics  
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Descobrir la Carpa Juanita i la seva història  
- Reconèixer la Carpa i el Porró del bestiari de la Festa Major  
- Conèixer curiositats sobre els peixos del museu.  
- Apropar-se al món del mar a través de petites històries dels objectes del museu  
 
Referits a procediments:  
- Escoltar contes  
- Descobrir objectes de vaixells (mascarons, campana, timons, etc)  
- Observar peixos de diferents espècies  
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar  
- Fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat  
- Gaudir dels contes i les històries marineres  
- Conèixer les normes de conducta als museu  
 
Metodologia  
 
- Activitat de motivació 
- Observació de peces del museu 
- Manipulació de material didàctic 
- Experimentació amb material de rebuig per crear un peix 
- Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat  
 
Durada  
 
1 hora i 30 minuts  
 
Inscripcions  
 
Preu: 40 euros per grup/classe.  
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 



LA PESCA 
A VILANOVA (I)

Una activitat per a descobrir el port pesquer de Vilanova i la
Geltrú. A través d’una visita dinamitzada els alumnes podran
observar les diferents barques i arts de pesca que utilitzen els
pescadors. I el procés que pateix el peix d’ençà que és pescat fins
que arriba als nostres plats. 

V I S I T A  D I N A M I T Z A D A



 

LA PESCA A VILANOVA (I) 
Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles 
Formatius.   
 
Descripció  
 
L'activitat comença amb una breu visita al Museu del Mar centrada en els diferents arts de 
pesca que es practiquen a la ciutat. Posteriorment es realitza la visita al port pesquer on els 
alumnes podran conèixer les diferents tipologies de barques, així com les espècies que s'hi 
capturen i els caladors on es pesca a través de la manipulació de material didàctic específic.  
 
Objectius didàctics  
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Conèixer com i què es pesca a Vilanova i la Geltrú 
- Observar en directe la venta de peix a la llotja (si la visita es realitza a les 15h) 
- Conèixer l'origen del peix que es troba al mercat 
 
Referits a procediments:  
- Identificar i localitzar els diferents serveis del port pesquer (casetes pescadors, llotja, 
màquina de gel,...) 
- Comprendre el camí que fa el peix des que es captura fins que arriba al mercat 
- Observar les característiques de les diferents tipologies de barca de pesca 
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Fomentar la curiositat per conèixer el món de la pesca 
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- Formular preguntes 
- Aprendre a valorar l'ofici de pescador 
 
Metodologia  
 
- Manipulació de material didàctic 
- Observació dels serveis i embarcacions del port 
- Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
 
Durada  
2 hores  
 
Inscripcions  
Preu: 40 euros per grup/classe.  
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 
 
Observacions  
Si la visita es realitza a les 15h es pot veure l'arribada de les barques al port i la subhasta 
del peix a la llotja. 



LA PESCA 
A VILANOVA

(II)

Una activitat per descobrir el port pesquer de
Vilanova i la Geltrú. Els alumnes podran
observar les diferents barques i arts de pesca
que utilitzen els pescadors. I entendre el
procés del peix des de que es pesca fins que
arriba als nostres plats. 

V I S I T A  D I N A M I T Z A D A



 

LA PESCA A VILANOVA (II) 
Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària  
 
Descripció  
 
Una activitat per a descobrir el port pesquer de Vilanova i la Geltrú. A través d'una visita 
dinamitzada els alumnes podran observar les diferents barques i arts de pesca que utilitzen 
els pescadors i de forma lúdica, a partir d'un toca-toca mariner, descobrir algunes de les 
espècies que viuen al nostre mar.  
 
Objectius didàctics  
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Conèixer com i què es pesca a Vilanova  
- Descobrir l'ofici de pescador  
- Observar els diferents tipus de peix de la nostra costa  
- Conèixer el port i els diferents serveis de que consta un port: llotja, fàbrica de gel, les 
dàrsenes, ...  
 
Referits a procediments:  
- Observar diferents tipus de barques de pesca  
- Tocar estrelles de mar, coralls, caracoles, esponges, algues i altres espècies marines  
- Aprendre que és un port  
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar  
- Participar en una activitat en grup  
- Interessar-se per la procedència dels aliments que mengem  
 
Metodologia  
 
- Observació d’embarcacions  
- Diàleg amb l’educador/ra que condueix l’activitat 
- Manipulació de material didàctic i espècies marines (toca-toca mariner)  
 
Durada  
1 hora  
 
Inscripcions  
Preu: 40 euros per grup/classe.  
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 
 
Observacions  
Si la visita es realitza a les 15h es pot veure l'arribada de les barques al port i la subhasta 
del peix a la llotja. 



EL CURIÓS 
MUSEU D'EN

ROIG TOQUÉS 
I  LA CARPA

JUANITA
La col·lecció que va anar atresorant el senyor Francesc Roig Toqués

al seu museu, amaga objectes mariners molt curiosos: sorres

d'arreu del món, vaixells en miniatura, aparells nàutics, l'esquelet

d'una balena, mascarons de vaixells,... i la història d'una carpa molt

especial que bevia en porró i menjava en cullereta!

 
VISITA  DINAMITZADA



 

 

EL CURIÓS MUSEU D'EN ROIG TOQUÉS I LA CARPA 
JUANITA  

Educació primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Visita dinamitzada  

Descripció  

Visita dinamitzada al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués per conèixer la història 
d'un autèntic col·leccionista, en Francesc Roig Toqués. Descobrirem les curiositats que 
amaga el museu: sorres d'arreu del món, vaixells en miniatura, aparells nàutics, l'esquelet 
d'una balena, mascarons de vaixells, així com la història de la Carpa Juanita, l'única carpa 
al món que bevia en porró i menjava en cullereta.  

Objectius didàctics  
 
Referits a fets, conceptes i principis:  
- Conèixer la història de la Carpa Juanita i el Museu de Curiositats Marineres  
- Comparar objectes de la mateixa tipologia (models navals, peixos, etc)  
- Observar diferents objectes curiosos vinculats al mar  
 
Referits a procediments:  
- Observar peces de la col·lecció del Museu de Curiositats Marineres  
- Debatre sobre el fenomen del col·leccionisme  
- Formular hipòtesi sobre l'origen i ús d'alguns dels objectes exposats  
 
Referits a valors, actituds i normes:  
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar  
- Respectar les normes de conducta als museus  
- Formular preguntes  
- Participar activament en la recerca d'informació al museu  
- Fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat  
 
Metodologia  
 
-Observació de peces del museu  
-Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat  
-Recerca per la col·lecció a partir d'imatges  
 
Durada 
1 hora  

 
Inscripcions  
 
Preu: 40 euros per grup/classe.  
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 



VISITA VIRTUAL
AL PORT PESQUER
DE VILANOVA I LA

GELTRÚ
 

VISITA  VIRTUAL

Visita  virtual al port pesquer de Vilanova i la Geltrú per

poder conèixer el funcionament de les instal·lacions del

port i les tipologies de barques i sistemes de pesca

mitjançant material audiovisual i finalitzant l'activitat amb

un joc interactiu. 



 

VISITA AL PORT PESQUER DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (VISITA VIRTUAL)  
Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.  
 
 
Descripció 
 
Visita virtual al port pesquer de Vilanova i la Geltrú per poder conèixer el funcionament de 
les instal.lacions del port i les tipologies de barques i sistemes de pesca mitjançant material 
audiovisual i finalitzant l'activitat amb un joc interactiu. 
 
Objectius  
 
Referits a fets, conceptes i principis: 
- Conèixer com i què es pesca a Vilanova i la Geltrú 
- Conèixer com funciona la venta de peix a la llotja 
- Conèixer l'origen del peix que es troba al mercat 
 
Referits a procediments: 
- Identificar i localitzar els diferents serveis del port pesquer (casetes pescadors, llotja, 
màquina de gel,...) 
- Comprendre el camí que fa el peix des que es captura fins que arriba al mercat 
- Observar les característiques de les diferents tipologies de barques de pesca 
 
Referits a valors, actituds i normes: 
- Fomentar la curiositat per conèixer el món de la pesca 
- Tenir curiositat pels temes relacionats amb el mar 
- Formular preguntes 
- Aprendre a valorar l'ofici de pescador 
 
Tipus d’activitat 
 

Visita virtual al port pesquer de Vilanova 

Metodologia 

- Manipulació de material didàctic 
- Observació dels serveis i embarcacions del port 
- Diàleg amb l'educador/ra que condueix l'activitat 
 
Es podrà accedir a la visita a través d’un link que es compartirà amb el tutor/a del grup 
interessat i que ell/a podrà compartir amb l’alumnat. Aquest link s’enviarà al tutor/a un cop 
hagi reservat l’activitat. Es proposarà al tutor/a una trobada telemàtica prèvia o una trucada 
amb una de les educadores de l’Espai Far per explicar el funcionament de la visita virtual.  
 
Inscripció 

Preu: 40 euros per grup/classe 
Forma de pagament:  La taxa corresponent es liquidarà un cop l'activitat s'hagi realitzat, i es 
farà mitjançant factura que l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer farà arribar al 
centre). 

 
 





 
 
 
Concurs escolar "El món del mar" (Premi Roig Toqués)  
 
Descripció 

 
Concurs escolar "El món del mar", enmarcat en la celebració anual del Premi Roig Toqués. 
L’objecte del concurs és premiar un treball escolar realitzat durant el curs 2021-2022 on el 
contingut expliqui una experiència, un estudi, una investigació o una invenció sobre el món 
del mar en qualsevol de les seves vessants (pesca, biologia marina, medi ambient, etc.). Els 
treballs poden ser realitzats de forma interdisciplinària a partir de les àrees de Medi natural, 
Medi social, Educació Visual i Plàstica, Llengua... 
 
 
Referits a fets, conceptes i principis: 

- Conèixer el personatge d'en Francesc Roig Toqués i el Museu de Curiositats Marineres 
- Conèixer el mar des des de les seves diferents vessants 
- Estimular la curiositat, la creativitat i l'esperit crític 
 
Referits a procediments: 

- Treballar de manera interdisciplinària 
- Fomentar el treball cooperatiu 
 
Referits a valors, actituds i normes: 

- Treballar en equip per aconseguir un objectiu comú 
- Fomentar l'estima cap al patrimoni mariner de la ciutat 
- Promoure la sensibilització dels infants envers el món marítim 
 
 
Tipus d’activitat 

Concurs 
 
Es treballarà a l'escola. El dia del Premi ell/les alumnes hauran d'exposar el treball en 
públic. 
 
Inscripció 
Activitat gratuïta 


