
Treball realitzat per Alberto Berenguer i Mercè Segura. INS Ramon Barbat Miracle 

 

DOSSIER SORTIDA PER LA PLATJA DE LA 

PINEDA I UN TROS DEL CAMÍ DE RONDA FINS 

INICI CAP SALOU 

 

 
Aquest dossier inclou material per a combinar diverses possibilitats 

segons el nivell d’alumnes que el realitzin. 

 
Anem a fer una sortida interdisciplinar que inclou medi natural i social 

 

OBJECTIUS : 

 Tenir coneixement de l’estat de la platja de la Pineda 

 Observar els impactes produïts per l’home arran de costa. 

 Observar el grup escultòric “ Marca d’aigua.  Situat al Sud de la platja de la pineda. 

 Informar-los de la troballa d’un poblament ibèric en el jaciment de la Cella. Anomenat 

població de Cal·lípolis. Les seves coordenades són X 348018.0 / Y 4550318.0 UTM31N 

/ ETR S89. 

 Observar que arran de costa hi ha una vegetació mediterrània litoral característica. 

 Si es possible, observació dels ocells que es puguin veure que es troben al voltant 

del Port de Tarragona, i s’estenen fins allà. 

 Com afecta la construcció d’infraestructures portuàries i d’una escullera en la deriva 

litoral. 

 Com les roques poden ser utilitzades com a matèria per a construir espigons i 

esculleres. La pedrera situada arran de mar on als anys 50 el Port de Tarragona es 

va extreure pedra. 

 Conèixer els usos que se’n podien fer dels camins de ronda. Poden ser per 

transportar mercaderies, medicaments, llocs de vigilància, o pas per anar a buscar 

els vaixells. 

 Veure els búnkers construïts a la guerra civil i com servien de punts estratègics per 

la defensa del territori. Fer-los veure que en temps dels pirates també tenien el 

mateix ús. 

 
Mostrarem 2 possibles dossiers. 

 

Una possibilitat és fer només una valoració de l’estat de la platja de la Pineda i valorar la 

presència de microplàstics, per un cantí i per l’altra la biodiversitat que hi ha arran de costa. 

El dossier seria el següent: 

 

 



 

DOSSIER SORTIDA PLATJA DE LA PINEDA  
 

 

Està neta la nostra platja? 
 

 

Projecte “Les platges del Tarragonès… Com afecten les nostres vides?” 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTS DEL TREBALL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALBERTO BERENGUER 

 MERCÈ SEGURA 



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS 
 

1) L’activitat prèvia a l’aula:  

 

 

Què és una platja? 

La platja és una zona de sedimentació. La mar diposita els materials més lleugers sobre una 

zona plana de la costa, formant una franja intermitja entre la mar i la terra. La platja es forma 

a partir:  

✔     de restes d'éssers vius (escopinyes, cargols de mar, eriçons...). 

✔   de roques i materials erosionats arrencats i transportats a través dels rius o 

torrents, on es van esmicolant cada cop més reduint-ne la seva mida. 

  

Anem a per feina! 

Consulteu el web del vostre Ajuntament o de l’Agència Catalana de l’Aigua, per conèixer 

millor la platja del vostre municipi: la Platja de la Pineda. Després de buscar la informació, 

ompliu la graella següent: 

 

Nom de la platja   

Municipi   

Longitud (m)   

Amplada mitja (m)   

  

Assenyala els equipaments, serveis i transports que estiguin presents a la platja de la 

Pineda:  



 
  

 

Per acabar... 

A partir de la primera aproximació a l’espai que heu fet, comenteu l’aspecte que creieu que 

tindrà la platja el dia d’avui que aneu a fer l’estudi a la platja. 

 

Què és la bandera blava i per quins motius s’atorga a les platges? 

 

Debateu entre tots els membres del grup aquestes reflexions prèvies abans d’anar a la 

platja de la Pineda i responeu:  

 

D’on creieu que procedeixen  els residus sòlids que es troben a la sorra? I els de l’aigua? 

 

Quins tipus de residus sòlids penseu que trobareu a la sorra? Poseu-ne exemples. 

 

Penseu que hi ha alguna relació  entre un episodi de temporal com la Filomena i la 

presència de residus sòlids a la platja? 

 

Com creieu que els microplàstics arriben fins a les platges i el mar? 

  

Penseu que tenen efectes negatius sobre la vida marina? Quins? 

 

Quines solucions se us acudeixen perquè disminueixi la quantitat de microplàstics al medi 

ambient?  

 



Coneixeu alguna campanya de sensibilització ambiental per evitar que els usuaris llencin 

residus sòlids a la platja? Què us sembla que les administracions facin campanyes d’aquest 

tipus?  

ABANS DE MARXAR….. Repàs del material que cada grup haurà d’endur-se: 

·        Un colador o sedàs. 

·         Un regle i cinta mètrica. 

·       Una pala de platja. 

·       Una pinça de depilar. 

·       Un full en blanc. 

2) Sortida a peu cap a la platja de la Pineda  

 

3) Esmorzar  

 

4) Explicació de l’activitat i treball de camp  

 

Abans d’iniciar el mostreig a la sorra, cada grup disposa de 10 minuts per tal que puguin 

observar i recollir tot el que trobin en la seva zona de treball i a la vorera de la platja. A la 

platja podeu trobar-hi moltes coses. Intentareu recollir-ne de diferents i ficar-les en una 

bossa ZIP. Penseu que no es tracta simplement d’una recollida de residus. 

Una vegada teniu les restes dins les bosses ZIP, retoleu les bosses posant el número del 

teu grup de projecte i el teu grup d’aula, i ara toca identificar les restes i reconèixer-les. 

Classifiqueu les restes segons siguin d’origen natural o artificial i escriviu el nom de tres 

de cada una d'elles.  

NATURALS ARTIFICIALS 

    

    

    

  

Quina altra classificació podríem fer de les restes naturals segons el seu origen? 

ANIMAL VEGETAL 



MARÍ TERRESTRE MARÍ TERRESTRE 

        

        

  

Seguidament d’aquesta activitat, tornareu amb el professor, i compartiu amb la resta de 

companys/es tot el que heu trobat. Després donareu la bossa ZIP al docent.  

Ara ens toca reflexionar, i fer-nos preguntes: 

●      Com han arribat aquí aquestes restes? 

●      És el lloc adient? 

●      Hi té res a veure el nostre comportament? 

●      Ens poden afectar negativament a les persones? I a la resta d'éssers vius? 

●      Trobeu que podem fer alguna cosa per evitar-ho? 

  

CONTINUEM FENT CIÈNCIA! FEM EL MOSTREIG! 

El teu professor/a mostrarà una làmina de les restes artificials que es pot trobar a la platja i 

com es pot classificar (microplàstics o mesoplàstics). 

Seguidament, es distribueixen els grups en parcel·les aproximades de 50 cm x 50 cm i en 

dos franges. És a dir, 3 grups estaran a primera línia de mar (A) i els altres tres grups, 

estaran instal·lats sobre la meitat de la platja (B). D’aquesta manera, dins d’un mateix grup-

classe es podrà comparar dades i obtenir unes conclusions finals. 

Es distribueix el material que falti i cada grup ha de delimitar la seva pròpia parcel·la de 50 x 

50 cm. Després d’agafar la pala, començareu a agafar aproximadament 2 cm de fondària de 

sorra seguint el relleu. Heu de dipositar la sorra sobre una superficie blanca (safata, full en 

blanc…).  

A continuació, començareu a buscar els microplàstics i mesoplàstics amb unes pinces. Es 

faciliten bosses tipus “ZIP”, per tal que pugueu dipositar-los ja classificat els “mesoplàstics” i 

els “microplàstics en dues bosses diferents. Per classificar-los, fareu ús d’una plantilla 

quadriculada i d’una làmina amb les restes de microplàstics i mesoplàstics més comunes a 

trobar-hi.   



NOTA: Heu de retolar sempre les borses indicant: nom de la platja, data de la recollida 

de la mostra, nom de la parcel·la, grup de projecte i grup-classe. 

 

 

 
 

Aquesta làmina es donarà al professor/a implicat. 

Es lliurarà la següent pàgina al professorat, (1 per cada alumne/a) 

 



 
 

 

 

 



El mostreig l’heu fet en un parcel·la de 50x50 cm, 

a) Quina superfície correspon aquest espai? Pots expressar-ho en m2 

b) Quants microplàstics has trobat en aquest espai? 

c) Si la superfície fos el doble. Quants microplàstics creus que haguessis trobat? 

d) Quina superfície total s’haurà rastrejat? Tingues en compte la superfície que han 

inspeccionat els teus companys de classe.  

 

5) Descans  

 

6) Posada en comú.  

 

En aquest punt, els grups ja hauran finalitzat el seu treball de camp/investigació. Per poder 

intercanviar opinions sobre el treball es plantegen les següents preguntes. 

 

 Hi ha diferències entre la recollida dels grups que hi ha a la mateixa línia de camp? 

 Podem observar una gran diferència? 

 Entre el recollit a la primera línia i el del mig de la platja, és diferent? 

 A què creieu que es degut?  

 Quan hi ha temporal com la Filomena augmentarà la quantitat de meso i  

microplàstics? 

 Què heu après al llarg del dia d’avui? 

 Penseu que fem cura de les nostres platges? Per quins motius? 

 Què us ha cridat més l’atenció durant el mostreig de la sorra? 

 Us heu sentits veritables científics i científiques? 

 

Al finalitzar, tot el material de plàstic recollit es dipositarà en una bossa de brossa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SORTIDA A LA PLATJA PINEDA I INICI CAMÍ DE RONDA CAP AL 

CAP DE SALOU  

 

 PROCEDIMENT 

 

Es farà una sessió a classe prèvia a la sortida per 

a que vegin quina és la finalitat de la sortida. 

 

 

 Se’ls ensenyarà al Google earth tot el 

recorregut que es realitzarà. 

 

 Explicació de quina situació meteorològica 

provoca temporals de llevant a la Costa 

Daurada.  

 

http://loparte.francescsoler.cat/2019/02/llevantada-de-llibre-els-ingredients-per-

veure-la/ 

 

 Imatges de la platja de la Pineda i l’espigó situat a la Punta Prima abans i després 

del temporal Glòria. 

 

 Passarem imatges de quina és la vegetació característica de la zona litoral 

mediterrània. 

 

 Explicació de com els camins de ronda i la costa són punts estratègics per a poder 

situar punts de defensa. 

 

 

 

http://loparte.francescsoler.cat/2019/02/llevantada-de-llibre-els-ingredients-per-veure-la/
http://loparte.francescsoler.cat/2019/02/llevantada-de-llibre-els-ingredients-per-veure-la/


 

 

Anirem fent un seguit de parades. 

 

 

1a. Parada. 

 Part final de la platja de la Pineda a la zona de Punta Prima per a explicar el simbolisme del 

grup escultòric Marca d’aigua. Situat una part sobre un Búnker-fortí de la guerra civil 

restaurat.  

 

Bibliografia:  

 https://lapinedaplatja.info/item/grup-escultoric-marca-daigua/ 

 https://lapinedaplatja.info/item/grup-escultoric-marca-daigua/#prettyPhoto 

 

Observació de l’estructura d’aquests Búnkers i remarcar que les costes són punts 

estratègics per a defensar territori. Coordenadas: 41º3’59.41 N        01º10’48.533 E 

 Esquema d ela planta interior del binker. 

 

 http://www.griegc.com/2020/11/15/el-nido-de-ametralladoras-del-raco-en-la-playa-

de-la-pineda-de-vila-seca-tarragona/ 

 

 

TASCA: Has d’anar fent fotos dels punts on pararem per poder-los situar en una silueta que 

farem de la part de costa que anirem resseguint. 

 

També observarem l’espigó. Parlarem del paper que té per a poder retenir la sorra de la 

platja de la Pineda. Ja què l’allargament del Dic del Llevant del Port de Tarragona va 

provocar una alteració del corrent de deriva Litoral, impedint que arribés sorra de manera 

natural a la platja. 

 

 

https://lapinedaplatja.info/item/grup-escultoric-marca-daigua/
https://lapinedaplatja.info/item/grup-escultoric-marca-daigua/#prettyPhoto
http://www.griegc.com/2020/11/15/el-nido-de-ametralladoras-del-raco-en-la-playa-de-la-pineda-de-vila-seca-tarragona/
http://www.griegc.com/2020/11/15/el-nido-de-ametralladoras-del-raco-en-la-playa-de-la-pineda-de-vila-seca-tarragona/


Cada any s’ha de regenerar de sorra la platja.  

 

Fer una reflexió si aquesta actuació es sostenible pel Medi ambient. 

 

El temporal Glòria ha provocat molts desperfectes en l’espigó i en la sorra de la platja. 

Informar de com els temporals de llevant originen  un fort onatge que provoca una alteració 

important en les platges i les infraestructures realitzades per l’home com passejos, 

esculleres, dics.. 

 

 

2a. Parada.  

Anirem per la carretera una 

estona perquè el jaciment 

arqueològic de la Sella no 

deix passar arran de costa. 

Fins la primera rotonda on 

hi ha el rètol de Salou. 

Seguirem cap a l’esquerra i 

accedirem a la costa a 

l’alçada de la pedrera.  

 

 

Lloc per on accedirem a la 

costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poblat ibèric Cal·lípolis. 



Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/La_punta_de_la_Cella 

 

Explicació de perquè hi ha un espai tancat arran de costa que no es pot accedir. Es tracta 

d’una jaciment arqueològic d’un poblat iber. Comentari que es trobaven en un indret 

estratègic per a poder detectar l’arribada d’enemics per vaixell. Es farà una breu explicació 

del període en què van viure a la Mediterrània. 

 

Ens aturarem un  moment davant de la pedrera i valorarem l’impacte què ha provocat sobre 

el paisatge.  

 

Remarcarem què les roques poden tenir un ús com a àrids i en aquest cas per a poder 

construir els dics i esculleres del Port de Tarragona. 

 

Anirem resseguint el camí de ronda i han d’anar observant la vegetació que es troben al seu 

pas. Disposaran d’una guia. 

També han d’observar la presència d’aus. Disposaran d’una guia que ha editat el Port de 

Tarragona.  

https://www.porttarragona.cat/ca/cataleg-publicacions/item/guia-de-les-aus-del-port-de-

tarragona Es pot descarregar la guia en pdf. 

 

 

TASCA: Fer fotos amb les espècies vegetals més representatives presents en l’indret. 

3a parada. 

 

Acabarem el recorregut arribant fins a l’entrada 

dels búnquers de 

la guerra civil.  

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/La_punta_de_la_Cella
https://www.porttarragona.cat/ca/cataleg-publicacions/item/guia-de-les-aus-del-port-de-tarragona
https://www.porttarragona.cat/ca/cataleg-publicacions/item/guia-de-les-aus-del-port-de-tarragona


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També observarem com degut a que als anys 60-70 la llei de costes no prohibia la 

construcció de determinades infraestructures arran de costa. Es van construir un seguit d’ 

apartaments en zones que suposen un risc important degut a la dinàmica litoral i provoquen 

un impacte a la costa important. 

 

 Faran una valoració del que pensen ells de la regulació de l’ús de l’espai natural prop del 

mar per part de l’home. 

 

 

 

 


