
 

 

 
 
Exploradors! Per mar... 
Sessió del dissabte 18 de febrer 2017 
 
La nostra història és plena de personatges que desafiant allò desconegut han 
ampliat els límits del món. Viatjant per terra, mar i aire, han descobert noves rutes 
i han ajudat a dibuixar els territoris més indòmits dels nostres mapes.  
Aquest trimestre, des dels laboratoris, busquem famílies intrèpides que vulguin 
seguir les petjades dels grans exploradors.  
 
Objectius  

- Donar a conèixer el llibre de coneixement, com a lectura alternativa a la 
ficció, normalment la protagonista dels laboratoris.  

- Conèixer alguns dels exploradors que han fet història  
- Despertar la creativitat literària a partir de la creació de móns 

imaginaris 
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Descripció 
Començarem el laboratori a la sala infantil.  
Haurem preparat etiquetes amb imatges del llibre Mar, recordant que són 
exploradors marítims. 
Aquesta vegada, quan s’inscriguin, els donarem unes bossetes de congelats amb el 
nom de cada un, que serà l’equip de navegació que necessitem pel laboratori.  
 
Al llarg de tota la biblioteca, des que entren fins a la sala infantil, tot el terra tindrà 
vaixells de paper, fent un caminet indicant on comença l’activitat. 
 
Posarem en antecedents les famílies sobre el laboratori anterior, per recordar que 
estem dedicant el trimestre als exploradors. Si en la sessió anterior vam parlar dels 
exploradors terrestes, aquesta vegada, posarem el focus a l’exploració marina.   
 
1a PART 
Guió d’aquesta primera part: 
Primer de tot mostrarem diferents llibres que ens acompanyaran, sobre 
exploradors i atles geogràfics i històrics dels descobriments, on aquesta 
vegada els convidem que, al llarg de la sessió, fullegin i trobin històries increïbles. 
Hem posat punts a les pàgines que concretament parlen de l’exploració per mar o 
fons marins.  
Citarem, només de passada, noms que apareixen destacats al llibre ¡Explora! 
(Siruela, 2013): Cristobal Colón, Vasco de Gama, Magallanes...   
 
En concret els volem presentar dos llibres que són biografies il·lustrades d’uns 
personatges, molt diferents entre ells, però que van ser exploradors importants i 
també importants a nivell científic.  
 
Tindrem dos vaixells de paper més grans amb aquests noms escrits al costat. 
Estaran a sobre dels seus llibres.  
 
Expedició del Beagle  
Darwin, Charles 1809-1882 
 
Expedició de l’Endeavour  
Cook, James, 1728-1779  
 
Els haurem llegit i en farem una mini presentació. 
Només intentant resumir la seva importància com a: 
Expedicions científiques i viatgers i descobridors de territoris al voltant del món.  
 



Aquests dos llibres tenen en comú que estan escrits com un diari de viatge, el diari 
d’un navegant. 
Això és el què avui farem nosaltres. Farem un viatge a sota el mar, en submarí, i 
intentarem recollir tota la informació que trobarem en aquest viatge. 
 
2a PART 
Per poder anar a buscar el submarí, ens n’anirem tots cap al mar que tenim més a 
prop. Necessitarem ulleres de buceig. I en aquest moment obrirem una capsa de 
vímet que tenim en un costat i donarem ulleres a tots els assistents.  
Amb les ulleres i els equips de navegació a la mà, començarem el viatge. 
 
Coses importants que hem de saber del mar, les consultarem al llibre d’André 
Letria: 

- Els mariners són homes barbuts. Sí? 
- Què és un iceberg i com cal vigilar no xocar-hi. Mostrem el dibuix. 
- Donarem una brúixula. Qui serà el responsable? 
- Direm noms que apareixen al llibre relacionats amb el llenguatge del 

mar: sobrevent, sotavent, escafandra...  
En el llibre ¡Explora! També dóna una informació interessant: quatre gests per fer 
amb les mans sota l’aigua per entendre’ns amb els altres: 

- Alerta tauró 
- Vull pujar 
- Tot bé 
- Estic sense aire 

 
Què porta l’equip de navegació? 

- Diari de navegació 
- Llapis 
- Goma 
- Retolador negre 
- Caramel per al mareig 

 
3a PART 
A la porta de la sala d’actes hi haurem penjat una cortina de color blau, i l’obrirem 
per entrar.  
A dins seurem a poc a poc dins el submarí. 
Hi haurà cadires al voltant i coixins al terra, resseguint la forma de submarí, en 
forma oval. La idea és que els quedi espai davant per poder escriure.  
El submarí està fet amb cartró dur i pintat a l’estil biombos. Ocupa tota la part del 
darrere de la sala d’actes. 
La resta de la sala tindrà la catifa blava al terra, simulant el mar i servirà per poder 
seure al moment de l’activitat.  
Haurem portat la cistella de vímet per si algú vol retornar les ulleres.  
 
4a PART 
En aquest moment començarem un petit diàleg entre tots els assistents. Els 
comentarem que estem en un submarí però sense nom, sense rumb, sense destí, 
sense cap objectiu.  



Comencem un viatge marítim tots junts però en realitat serà un viatge en solitari. 
Anirem durant una estona a dalt de la nau, però arribarà un moment que baixarem 
a l’aigua i cadascú farà els seus propis descobriments. 
 
Els expliquem que és el moment de TRIAR LA PRÒPIA AVENTURA. 
Hi ha dos possibles camins: el documental o l’imaginari.  
En aquest moment els mostrarem llibres com Balea i els parlarem de Jacques 
Cousteau, amb el seu Calipso, com dos possibles camins per emprendre el seu 
viatge.   
També anomenarem el capità Nemo i el seu viatge dalt del Nautilus.   
 
Obrim el diari i comencem, entre tots a omplir-lo. Cadascú el seu però més o menys 
en un diàleg en comú.  
Fins que arribem a la pàgina de “Comença l’aventura”. 
I aquí obrim llums i tothom es reperteix per la sala.  
La sala serà plena de piletes de llibres i material d’escriptori: ceres, colors, 
retoladors, etc.  
I tothom haurà de fer el seu diari de navegació. 
Una part del diari és dirigit, amb exercicis concrets, però la resta de pàgines són en 
blanc, perquè la idea és que sigui totalment lliure.  
 
Abans de baixar però, podem parlar una mica del fet que trobaran un país, una 
civilització, uns extraterrestres, unes sirenes... una illa subterrània amb animals 
estranys, etc. Parlaran una llengua diferent... 
Tot això pot anar sortint. 
 
La darrera pàgina del diari de navegació té un desplegable que és per fer un mapa 
o dibuix més gran, a l’estil de les guies de viatge. 
 
5a PART 
Deu minuts abans d’acabar, vam tornar a apagar part dels llums i tothom va tornar 
al submarí. Des d’allà, es va convidar qui volgués a compartir la seva experiència, 
dibuixos o descobriments. 
 
Valoració 
És una sessió molt oberta, de manera que hem de saber explicar molt bé que ells 
trien què volen trobar-se: una illa, un món subterrani, animals reals, etc. 
L’objectiu és que creïn un nou espai imaginari i el situïn al mapa.  
Potser el diari de navegació que vam fer nosaltres era una mica repetitiu i caldria 
modificar-ne la primera part.  
Però bé, es va notar que les famílies habituals van agafar la idea de seguida i s’ho 
van passar molt bé, però, en canvi, els nous, potser anaven una mica perduts. 
 
El cert és que és de les sessions en què més s’han consultat els llibres. Això és molt 
bo. 


