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En el primer nivell d’aquest cicle, el marc de concreció és més evident, ja que s’hi especifiquen 
alguns dels canvis que han suposat un avenç tecnològic decisiu i la seva repercussió en la 
navegació. 
El professor/a tutor/a podrà recolzar aquests continguts, guiant els alumnes en l’elaboració de 
les fitxes, així com ampliar i/o aprofundir  en cas necessari, ja que els models proposats 
representen un punt de partida bàsic per comprendre l’ampli ventall de capacitats que 
s’integren dins de l’aula. 
 
 
En el segon nivell, es tractarà de posar de manifest les característiques i usos de les peces més 
significatives amb que compte l’Exposició, així com la importància que té la seva conservació. 
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                   Raonament                                                        Orientació  

 
 
 
                                                        
                  Matemàtiques                                                     Expressió escrita 

 
 
 
                                                        
                 Coneixement del Medi                                Plàstica                           



                       

  

                                                    

                                                       Gràcies al senyor  DALEN, 

els fars van començar a ser automàtics. 
                                                                   

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

 

                                                      Què creus que significa això? 

 

                    Jo crec que............................................................................ 

                           ................................................................................. 

                             ......................................................................... 

                                         ................................................... 



Alguns fars, funcionaven amb GAS    

 

 

 

                                              Si una bombona pesa 100Kg. 

 

                                           Quant poden pesar 5 bombones? 

 

                                                             

 

 

 

                                            I tres bombones? 



En els fars, sempre hi ha hagut un encarregat                        

 
                                              Com creus que es  

diu la persona   

encarregada d’un 

far? 

                                                        Envolta la resposta: 

                                                       Xofer-metge-pilot- 

                                                       farer-batlle-actor. 

 

I el seu treball consistia a:           

                                                                SÍ                  NO 
· Encendre i apagar el far                                                                      

 
· Viatjar                                                                                     

 

· Estar sempre pendent del far                                                           



Sabies que els fars parlen? 

 

Per poder entendre’ls, has de conèixer-nr el llenguatge. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Així parlen  alguns FARS: 

El far de Portopí, dóna 2 llampades de llum cada 15 segons. 

El far de Llebeig  dóna 1 llampada de llum cada 7,5 segons. 

El far  de Calafiguera dóna 4 llampades cada 20 segons. 

 

Si tu estàs en un vaixell i veus “2 llampades de llum cada 15 segons”, Quin far et parla?  

  

                                 Llebeig?        Calafiguera?        Portopí?                                            



                         

 

 

   Com creus que s’orienten els vaixells de nit? 
Inventa una història amb un vaixell, un far i tu com a    

protagonistes. 

   No t’oblides de posar-li un títol. 

                              ……………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………. 

   ………………………………………………………………………………………. 

   Ara pots firmar el teu text                        ………………… 



Dibuixa i pinta una nit de tempestat al 

                   far de Portopí 

 

                                            



 
 
 
 
 
                                              Guia Didàctica: Kole Seoane, professora especialista en  

         Ed. Infantil i Primària. 
 
     
 
    Material gràfic:  Kole Seoane. 
                     Autoritat Portuària de Balears 
                            (Exposició de Senyals Marítimes, Far de Portopí). 
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