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INTRODUCCIÓ

El Museu dels mariners de Benicarló ocupa una 
superfície de 1.600 m2 en la que estan repartides 
diferents secciones expositives que mostren la historia 
marítima de Benicarló, la llonja i la  la historia del far, 
els equips de navegació antiga, la comercialització de la 
pesca, les diferents tipologies de pesca, els peixos que 
es comercialitzen a Benicarló, els oficis tradicionals que 
envolten el mon de la mar (calafats, mariners mercants 
i mariners pescadors), el sector pesquer en l’ actualitat 
i la gastronomia..

A més de les peces patrimonials exposades a l’ interior 
del museu, la visita es completa amb una part visual 
conformada entre altres per una maqueta de la antiga 
llonja, entrevistes a mariners i al últim subhastador, un 
vídeo del net del faroner que va viure de petit al far i 
una pantalla tàctil  amb fitxes de tots els peixos que es 
poden trobar al Mercat de Benicarló.

Per a donar a conèixer a aquest monument marítim 
anem a realitzar diversos tallers i activitats dins de 
l’edifici per promoure entre els alumnes la cultura 
marítima de Benicarló i per a donar a conèixer  
diferents peces exposades al museu i  que es 
consideren  un gran tresor per a tots els Benicarlandos 
i sobretot els mariners.

Tots els tallers tindran una temàtica marinera realitzant 
diferents manualitats amb materials relacionats amb la 
mar i els mariners per a obtindre al final varies obres 
artístiques i decoratives que es podran endur a casa. 
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TALLER 1. « VAIXELL AMB CARTOLINA »

Objectius i tècniques:
● Donar a conèixer els oficis de la mar.
● Conèixer la historia marítima de Benicarló
● Aprendre a utilitzar tècniques de retallar i apegar.   

Materials necessaris:
● Cartolines de diversos colors
● Barra de pegament, cinta adhesiva i cinta de 

emmascarar
● Tisores 
● Plantilla de les peces del vaixell 

Descripció del taller:
Seguint una plantilla els alumnes  retallaran les diferents 
peces del vaixell amb cartolines de colors. Després, fent 
servir la cinta adhesiva muntaran les parts i per últim ho 
apegaran tot per a obtindre el resultat final. 

Edats i adaptació:
● Infantil (3,4,5 anys) si els resulta difícil realitzar l’ 

activitat els ajudarem a retallar i apegar les peces. 
● A partir de 6 anys poden realitzar l’activitat amb 

normalitat. 

Calendari i duració:
Aquest taller es realitzarà al Museu dels Mariners els 
mesos de Abril, Maig i Juny els dilluns i divendres. 
Duració: 9:30-11:00 o 11:30-13:00
Duració: una hora i mitja.
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TALLER 2. « TRES EN RATLLA AMB MOTIUS MARINERS »

Objectius i tècniques:
● Donar a conèixer el museu dels mariners i promoure 

la cultura marinera benicarlanda entre els alumnes. .
● Realitzar activitats relacionades amb el mar i els 

mariners. 
● Utilitzar materials de la natura provinents de la costa. 

Materials necessaris:
● Pintures, pinzells  i retoladors permanents 
● Pedres de la platja
● Llapis i goma si els cal 
● Saquet 
● Regla de mesurar

Descripció del taller:
En aquest taller farem un tres en ratlla amb motius 
mariners que després cada alumne/a es podrà endur. Per 
a això, començarem pintant les pedres de la platja tenint 
en compte que hi haurà dos dibuixos que es repetiran. 
Cada alumne/a triarà els motius que vol utilitzar i així 
tindrem les peces per als diferents jugadors.  Per últim, 
dibuixarem en un saquet línies per a fer el que serà el 
nostre taulell de joc. El mateix ens servirà per a guardar 
totes les peces. 
 
Edats i adaptació:
● Infantil (3,4,5 anys) si els resulta difícil realitzar la 

activitat podem preparar prèviament plantilles del 
motius per a que ells solament hagen de pintar. 

● A partir de 6 anys poden realitzar la activitat amb 
normalitat.

Calendari i duració:
Aquest taller es realitzarà al Museu dels Mariners els 
mesos de Abril, Maig i Juny els dilluns i divendres. 
Duració: 9:30-11:00 o 11:30-13:00
Duració: una hora i mitja.
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Objectius i tècniques:
● Donar a conèixer el museu dels mariners i promoure 

la cultura marinera benicarlanda entre els alumnes. .
● Realitzar activitats relacionades amb el mar i els 

mariners. 
● Aprendre a realitzar composicions utilitzant temàtica 

marina. 

Materials necessaris:
● Retoladors permanents, pintura i cartolines de colors.
● Fulles d’acetat.
● Tisores i pegament.
● Regla de mesurar

Descripció del taller:
El taller consistix en fer una composició amb diferents 
capes fent servir fulles d’acetat per crear una sensació de 
profunditat. Amb aquesta tècnica els/les alumnes 
recrearan el fons marí. 
Per a realitzar l’ activitat prepararem primer el suport que 
consistira en fer un sobre amb cartolina deixant oberta la 
part de dalt. En la cara davantera del sobre retallarem un 
rectangle centrat amb els marges de uns 2 cm en el que 
apegarem per dins un tros de acetat. Combinant pintura, 
retoladors i parts retallades crearem el fons marí amb 
diferents acetats que introduirem a aquest sobre 
anteriorment preparat. Per últim apegarem les parts 
necessàries. 

Edats i adaptació:
● Infantil (3,4,5 anys) si els resulta difícil realitzar l’ 

activitat els ajudarem en el que siga necessari com fer 
el suport. 

● A partir de 6 anys poden realitzar l’ activitat amb 
normalitat. 

Calendari i duració:
Aquest taller es realitzarà al Museu dels Mariners els 
mesos de Abril, Maig i Juny els dilluns i divendres. 
Duració: 9:30-11:00 o 11:30-13:00
Duració: una hora i mitja.
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TALLER 3. « COMPOSICIÓ MARINERA AMB ACETAT »



Objectius i tècniques:
● Donar a conèixer el museu dels mariners i promoure 

la cultura marinera benicarlanda entre els alumnes. .
● Realitzar activitats relacionades amb el mar i els 

mariners. 
● Que l’ alumnat puga conèixer les especies marines 

que habiten la zona.

Materials necessaris:
● Lamina per a acolorir..
● Pintura i pinzells

Descripció del taller:
Aquesta activitat consisteix en  acolorir lamines que es 
proporcionaran a l’ alumnat amb especies marines  per 
que puguen conèixer un poc més la fauna de la zona.

Edats i adaptació:
● Infantil 
● Primaria 
● ESO

Calendari i duració:
Aquest taller es realitzarà al Museu dels Mariners els 
mesos de Abril, Maig i Juny els dilluns i divendres. 
Duració: 9:30-11:00 o 11:30-13:00
Duració: una hora i mitja.
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TALLER 4. « ELS PEIXOS DE LA ZONA »



Objectius i tècniques:
● Donar a conèixer el museu dels mariners i promoure 

la cultura marinera benicarlanda entre els alumnes. .
● Realitzar activitats relacionades amb el mar i els 

mariners. 
● Que l’ alumnat puga utilitzar tècniques de modelat 

amb fang.

Materials necessaris:
● Fang
● Lluentons
● Ulls de plàstic per a manualitats

Descripció del taller:
Aquesta activitat consisteix en fer un pitjapapers amb 
forma de peix utilitzant com a material fang. En primer 
lloc farem la forma de peix del pitjapapers modelant-lo 
amb fang.  El següent pas serà decorar-lo abans que 
estiga sec amb lluentons de colors, que col·locarem de 
forma que semblen les escates. 
Per últim, apegarem l’ ull i li donarem els últims detalls. 
 

Edats i adaptació:
● Infantil (3,4,5 anys) si els resulta difícil realitzar l’ 

activitat els ajudarem en el que siga necessari. Si son 
molt menuts decoraran el peix amb altres materials.

● A partir de 6 anys poden realitzar l’ activitat amb 
normalitat. 

Calendari i duració:
Aquest taller es realitzarà al Museu dels Mariners els 
mesos de Abril, Maig i Juny els dilluns i divendres. 
Duració: 9:30-11:00 o 11:30-13:00
Duració: una hora i mitja.
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TALLER 5. «PITJAPAPERS  AMB FORMA DE PEIX

 I ESCATES DE COLORS»



 Direcció:
Mucbe: Carrer de la pau, 21250. Benicarló.
Museu dels mariners: Avinguda del Marquès de Benicarló

 12580, Benicarló, Castelló
Per reservar: 

Telèfon de contacte. 964460448
                      Correu: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org

Els tallers del museu dels mariners  es realitzaran a l’aula didàctica 
del museu dels mariners els dilluns i divendres durant el mesos 
Abril, Maig i Juny de 2023  
Es faran  als matins en dos torns de 9:30 a 11:00 i de 11:30 a 13:00 i 
tindran una duració de una hora i mitja.
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INFORMACIÓ DE CONTACTE I HORARI
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