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UNITATS DIDÀCTIQUES JORNADES PER A FAMÍLIES  
MALLORCA AL PLAT 

Jornada ”Comprau peix! ...de Mallorca” 
 
Objectius:  
Oferim una jornada per a tota la família on visitarem la llotja de Palma, coneixerem com és la 
feina dels pescadors i viviurem una subasta en directe. També aprendrem a identificar les 
espècies de Mallorca i algunes de les seves receptes. 
 
Competències a treballar:  

• Competències socials i cíviques: Tenir interès per al desenvolupament socioeconòmic 
i per la seva contribució a un major benestar social. 

• Consciència i expressió cultural: Foment de l’estima per l’herència cultural i el nostre 
patrimoni. 

• Competència en comunicació lingüística: Expressar-se de forma oral en múltiples 
situacions comunicatives i escoltar amb atenció i interès, controlant i adaptant la 
resposta als requisits de la situació. 

 
Metodologia i recursos didàctics:  
S’utilitzarà les figures dels pescadors a través del seu testimoni, l’explicació de la seva feina i 
la demostració in situ de les barques i la subhasta  i altres de les seves activitats diàries. Es 
convidarà als participants a experimentar en alguna de les tasques com és la identificació dels 
peixos o la simulació de la subhasta. 
 
Explicació de l'activitat:  

• Presentació d'en Marcial i en Pere d’Opmallorcamar a l’entrada de la llotja de peix de 
Palma (10 minuts). 

• S’entra a l’espai de la subhasta i s’explica el seu funcionament que és una subhasta 
“francesa” o a la baixa. Es fa una demostració en directe i van sortint espècies de 
peixos pescats aquell mateix dia (15 minuts). 

• Es passa a un altre lloc de la llotja on hi ha unes taules amb espècies de peixos que es 
poden manipular i els participants poden demanar el que vulguin (20 minuts).  

• Es passa a la part exterior de la llotja, a la zona de les barques i s’expliquen les 
diferents arts de pesca que es fan a Mallorca (15 minuts). 

• Retorn a l’interior on es fa la degustació i es reparteixen els quaderns didàctics de la 
Conselleria (30 minuts). 

 
Timing: 
15 minuts: presentació 
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30 minuts: simulació subhasta 
20 minuts: manipulació peixos 
15 minuts: visita barques 
25 minuts: degustació 
 
Com s’avaluarà:  
S’enviarà una enquesta d’avaluació a les famílies participants on puguin expressar què els ha 
parescut la jornada, què és el que més li ha agradat i el que menys. 
 


