vinaròs
DESTÍ FAMILIAR

Hola xiquets! Hola xiquetes! Benvinguts
a la meua estimada ciutat, que ara us
presentaré!

vinaròs
DESTÍ FAMILIAR

Vinaròs és la localitat situada més al nord de la Comunitat Valenciana i pertany a la província de Castelló.
Encara que som una petita ciutat, aquí podreu trobar, juntament amb la vostra família, una gran quantitat de
coses divertides a fer durant les vacances: anar a la platja, construir grans castells d’arena, saltar i jugar al
parc aquàtic, recórrer les sendes de la costa nord o disfressar-vos de qualsevol personatge durant el famós
Carnaval de Vinaròs.
En aquesta guia trobareu tota la informació sobre aquestes i moltes altres activitats pensades per a vosaltres.
A més, al final d’aquestes pàgines trobareu un munt de passatemps perquè aprengueu tot sobre Vinaròs
mentre jugueu.
Espero que ho passeu genial!
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Abans que continueu veient aquesta guia, permeteu que us
presente dos dels meus amics:
Són el mercader Sebastià Guimerà i Llagostinet, i seran ells els
encarregats d’explicar-vos moltes altres coses de Vinaròs.
No us despisteu i pareu atenció al que us expliquen!

Hola, sóc el mercader
Sebastià Guimerà

I jo sóc Llagostinet

vinaròs · presentació
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VINARÒS
DESTÍ FAMILIAR

El Club de Producte
Vinaròs Destí Familiar
Benvinguts a Vinaròs, la primera destinació de la Comunitat
Valenciana especialitzada en turisme familiar per mitjà del
Club de Producte Vinaròs Destí Familiar.
Fruit del compromís d’incrementar la qualitat dels nostres
serveis per als turistes que ens visiten, sorgeix l’any 2008 la
idea de millorar la nostra oferta turística a un dels segments
que més necessitats han d’atendre durant les vacances:
les famílies. Viatjar amb xiquets comporta una sèrie de
demandes de les quals, fins fa poc, el sector turístic es
desentenia
La finalitat del Club Vinaròs Destí Familiar és la d’oferir unes
vacances més còmodes a aquelles persones que viatgen
al costat dels més xicotets de la casa, oferint una sèrie de
serveis i activitats pensats especialment per a les famílies.

Puig de la Misericòrdia
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Empreses familiars Per a una major comoditat i

seguretat, les empreses associades al Club compleixen la
majoria dels següents requisits:
Hotels
· Endolls de seguretat per a evitar accidents
· Pitets al menjador
· Trones al menjador
· Canals infantils de TV
· Bloqueig de canals no aptes per a xiquets
· Sòls blans en zones de joc
· Piscines amb sòl que no rellisca
· Piscines amb socorristes
· Sistemes de seguretat en ascensors
· Bressols
· Rampes per a l’accés de cotxes i carros
· Senyalització d’espais i zones
· Senyalització i tancament de llocs perillosos
Apartaments
· Endolls de seguretat per a evitar accidents
· Canals infantils de TV
· Bloqueig de canals no aptes per a xiquets
· Sòls blans en zones de joc
· Piscines amb sòls que no rellisquen
· Piscines amb socorristes
· Sistemes de seguretat en ascensors
· Sistemes contra incendis
· Bressols i llits supletoris
· Control de la separació de barrots en balcons
· Rampes per a l’accés de cotxes i carros
· Senyalització d’espais i zones
Restaurants
· Menú infantil
· Canviadors als banys
· Jocs i pintures
· Trones per a xiquets
· Pitets per a xiquets
· Rampes per a l’accés de cotxes i carros
· Senyalització i tancament de llocs perillosos

vinaròs · club de producte
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Cala del Pinar

Vista panoràmica del santuari de la Misericòrdia

Platges

Llocs d’interés monumental

· Servei de platges accessibles: facilita l’accés amb
carros de xiquet, borses o persones amb 		
problemes de mobilitat.
· Zona de jocs infantils a les platges del Fortí, de 		
Fora del Forat i del Clot.
· Servei de Salvament i Socorrisme
· Activitats lúdiques infantils a les platges
· Servei de polseres identificatives
· Biblioplatja amb activitats especialment adreçades
als més xicotets entre els mesos de juliol i agost.

· Església fortalesa Mare de Déu de l’Assumpció
· Casa Museu Membrillera
· Mercat municipal
· Port i llotja
· Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia
· Audioguies culturals per a famílies

Turisme actiu i nàutic
Senderisme i excursions (totes les sendes es troben
senyalitzades i hi ha panells d’interpretació per al millor
coneixement del territori que visitem)

Taller de fanalets de moro

Oci, cinema i espectacles
· Auditori Municipal (consulteu programació)
· Biblioteca municipal (consulteu programa d’activitats)
· Cinema d’estiu al passeig marítim
· Activitats per a tota la família: programació 		
d’activitats culturals i lúdiques per a xiquets 		
al llarg de tot l’any (consulteu web municipal
www.turisme.vinaros.es)
· Audioguies culturals familiars: visita audioguiada 		
amb un recorregut infantil
· Parcs lúdics

· Senda GR-92 (gran part dels trams es poden 		
		 recórrer amb bicicleta)
· Senda del Puig de la Misericòrdia (ideal per fer		 la en família pel tram comprés entre l’ermita i el
		 bosc adjacent)
· Ruta pel barranc d’Aiguadoliva
· Passeig per Sòl de Riu (ideal per fer-la en família,
		 atesa la reduïda extensió d’1,2 km i les
		 condicions orogràfiques)
· Ecuvin Centre Eqüestre (centre on podràs 		
		 aprendre a muntar a cavall)
· Complex esportiu i d’oci (pista de karts)

Activitats aquàtiques: vela, submarinisme, esquí
aquàtic i excursions per la mar
· Club Nàutic de Vinaròs i Escola de Vela

vinaròs · club de producte
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Converteix-te
en mercader
per un dia
Santuari de la Misericòrdia

Hola, sóc Sebastià Guimerà
Miralles, un il·lustre mercader
nascut a Vinaròs, i seré l’encarregat
d’explicar-vos una mica de la
història d’aquesta noble vila.
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Església arxiprestal de la Mare
de Déu de l’Assumpció

La meua família i jo ens dedicàvem al transport de mercaderies al s. XVII. En aquella època,
Vinaròs era un important port de mercaderies des d’on s’enviava vi, sal, fusta, blat, farina,
cacau i llana cap a Europa i Amèrica. Com us deia, el fet de ser un port de tanta importància
va convertir a Vinaròs en un lloc cobejat pels pirates i corsaris barbarescos. Us sona el pirata
Barba-roja? Doncs aquest pirata va ser un dels qui més va atacar el nostre estimat poble.
Atemorits, els vinarossencs decidírem tancar tota la ciutat amb una gran muralla amb altes
torres des d’on es divisava la mar, per a poder així avisar la població en cas de perill. Un
exemple d’aquestes fortificacions el podreu veure avui dia en l’església arxiprestal de la Mare
de Déu de l’Assumpció.
El caràcter defensiu s’aprecia en l’alta torre del campanar, construïda al segle XVII, que fa més
de 33 metres d’alçària i té gruixudes i robustes parets, cosa que la convertia en un perfecte
punt de defensa i vigilància de l’enemic.
Però aquest no és l’únic edifici emblemàtic de la ciutat. Quasi enfront de l’església de què us
acabo de parlar, podreu veure la Casa d’Àngel Giner, que representa un exemple de l’estil
modernista (segle XIX) i destaca pels adornaments i els elements que recorden la natura: flors,
fulles, gotes d’aigua o animals són algunes de les decoracions que podreu contemplar si us
acosteu a aquesta casa.
Un altre dels edificis més emblemàtics de la ciutat és el mercat de Vinaròs, que ha estat
restaurat recentment. Aquest gran edifici serveix per a donar cabuda als venedors de carn,

audioguies
amb la

Detall del mercat municipal

peix i marisc, fruites i hortalisses... Així, en aquest mercat
podem comprar taronges, olives, calamars, musclos, tot
encara fresc i acabat de pescar pels pescadors d’aquí
i, és clar, també els llagostins de Vinaròs, marisc famós i
reconegut en tot Espanya per la seua gran qualitat.
El més important d’aquesta construcció és la forma com va
ser edificada a principis del segle XX. Si us hi fixeu, solament
s’ha usat ferro i metall. Increïble, no? Doncs, aquest tipus
de construccions es coneixen com arquitectura del ferro,
l’exemple més famós de la qual és la Torre Eiffel de París.
Però no tot són edificis, oi? Per conéixer les formes de
vida dels vinarossencs, us recomano que visiteu la Casa
Membrillera. És una casa senyorial del s. XVIII on vivia gent
dedicada al treball del camp. Al llarg de les diferents plantes
es mostren utensilis i maquinàries de tres dels sectors de
què ha viscut Vinaròs: la pesca, el camp i la indústria. A
més, descobrireu que Vinaròs va ser molt important en la
fabricació de xocolate, entre altres coses.

Passeig marítim

Audioguies Vinaròs
Si voleu que us continue explicant més històries, podeu acudir
amb els vostres pares a la Tourist Info i sol·licitar el servei
d’audioguies. Us deixaran un reproductor d’àudio en què jo
mateix us explicaré més històries sobre Vinaròs a través d’una
visita pels 10 punts més importants d’aquesta bonica ciutat. En
finalitzar la ruta, podreu fer els passatemps on comprovaré els
vostres coneixements sobre tot el que us he explicat. També
podeu dir als pares que les audioguies estan disponibles en
Internet, en el web: www.audioguias.vinaros.es
Us ho perdreu?

vinaròs · converteix-te en mercader per un dia
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A la recerca de la mar

Platja d’Aiguadoliva

ZONA
TRIADOR

Platja
del Saldonar

Platja de la
Barbiguera
Barranc de la
Barbiguera

Cala
del Pinar

Platja
del Triador

Cala
del Pastor

Platja
de les Cales

Cala
de la Foradada

Cala de
les Llanetes

Cala de
les Timbes

Platja de
les Deveses

Cala de
Sòl de Riu

Cala de la
Roca Plana

ZONA
LES CALES

ZONA
BARBIGUERA

ZONA
AMERADORS

ZONA
SALDONAR

Barranc del
Saldonar
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ZONA
DEVESES

Barranc del
Triador

Riu de la Sènia

Platja nudista
del riu de la Sénia

Hola xiquets,hola xiquetes,
sóc Llagostinet i m’han encarregat que us explique una de les parts més importants de Vinaròs, que és la meua
preferida, la costa: la mar, les platges i les cales.
Com podeu imaginar, Vinaròs ha viscut molt unida a la mar. Els més de 12 km de costa que té i el famós port, del
qual ja us ha parlat el meu amic el mercader Sebastià, han provocat una relació duradora entre els vinarossencs
i la costa.

Solàriums a la costa sud

Platja
d’Aiguadoliva

Cala
del Puntal

Platja
de les Salines

Cala
de les Roques

Cala
del Fondo de Bola

Cala
dels Pinets

Platja
del Clot

Platja
del Fortí

Port
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NUCLI URBÀ VINARÒS

Barranc de
Les Salines

ZONA
BOVERALS

Riu Cerv

ol

Cala
dels Cossis

Platja de Fora
del Forat

Sabeu que tenim més de 25 cales i platges? Difícilment trobareu un lloc amb tantes platges per a jugar i banyar-vos.
Localitzar-les és molt fàcil, ja que la nostra costa es divideix en tres zones: la zona nord, on trobareu un munt de cales, les platges
del centre i les cales del sud.
A les platges del Fortí, de Fora del Forat i del Clot, que són les platges del centre urbà, podreu gaudir en els mesos de juliol i agost
del trepidant parc aquàtic o de divertides activitats i jocs a la biblioplatja.
Si visiteu les cales, us trobareu un bell paisatge on descobrireu cales entre penya-segats, sendes i vegetació típicament
mediterrània, i si empreu la imaginació, podreu veure els pirates de què us parlava el mercader Sebastià abordant la ciutat o
amagant un tresor a l’arena o entre les roques.

ZONA
CALA DEL PUNTAL
vinaròs · presentación
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Reina del Carnaval

Ens
disfressem?
Hola de nou, xiquets i xiquetes!
A continuació us parlaré de les diferents festes i
tradicions del nostre poble.
Vinaròs conserva tradicions i festes que celebra
durant tot l’any: Sant Sebastià, Setmana Santa, Fira
i Festes de Sant Joan i Sant Pere, la festa del llagostí
o el tradicional pessebre vivent.
Però sense cap dubte, la festa més important de
totes les que tenim és al febrer, el carnestoltes.
És una festa molt divertida, en la qual durant onze
dies tots els vinarossencs ens disfressem i ens ho
passem d’allò més bé. El més espectacular són els
dies de desfilada de comparses, que són grups de
gent que desfilen pels carrers de Vinaròs ballant al
ritme de la música, amb increïbles vestits, carrosses
i una gran presència de llum i color.
El carnaval acaba amb el judici i la crema de sa
majestat Carnestoltes, que és el rei del carnaval,
l’enterrament de la sardina i un gran castell de focs
d’artifici.
Durant el carnestoltes, podreu gaudir de moltes i
divertides activitats lúdiques en què participar. Per
tot això, el carnestoltes de Vinaròs ha estat declarat
Festa d’Interés Turístic Autonòmic.
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Cala del Pinar

Passeig marítim

Us agraden les aventures i les expedicions?
Doncs, a Vinaròs podreu gaudir de fascinants aventures en
plena natura, ja siga visitant un preciós bosc, o recorrent els
trepidants penya-segats de la costa.
Aquests llocs els podeu recórrer caminant o anant amb
bici, i hi descobrireu uns fabulosos paisatges. Si us agraden
els boscos i la muntanya apropeu-vos al santuari de la
Misericòrdia. Des d’allí s’observa un bell paisatge alhora que
s’aprecia la llarga costa de la ciutat. Estareu envoltats de
plena natura i, amb una mica de sort i si esteu atents, potser
vegeu algun esquirol.
Prop de la mar també podreu divertir-vos recorrent la costa.
El jardí de Sòl de Riu és una petita senda, a la costa nord,
que us permetrà conéixer la formació dels penya-segats i els
llocs on viu el nostre amic Llagostinet.

D’aventures pel
bosc i la costa
vinaròs · D’aventures pel bosc i la costa
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On anem
a dinar
avui?
Passeig de Fora del Forat

Vinaròs és molt famosa per l’excel·lent
gastronomia. En companyia dels vostres
pares podeu anar a dinar a algun dels
restaurants familiars i tastar tot tipus
d’arrossos i paelles, peixos i mariscos com
els musclos, i també carn molt saborosa, a
més dels dolços típics com els pastissets, els
cocs i els llepolstins.
Sabíeu que el llagostí és el producte més
famós de Vinaròs? El seu sabor tan bo ha
fet que al llarg dels anys hàgem aconseguit
una gran fama per tot el món. Fins i tot diu
la llegenda que el gran duc de Vendôme va
morir a la nostra ciutat a conseqüència d’un
empatx de llagostins de Vinaròs, allà per l’any
1712.
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Llagostins de Vinaròs

Però, com sabreu, hi ha llagostins en moltes parts
del món. A continuació, us donaré algunes pistes
perquè no ens confongueu amb els altres:
• Mesurem uns 20 cm i som bastant gruixuts.
• El nostre cos està recorregut per unes franges de
color taronja i rosat.
• Solament ens podràs trobar a les aigües situades
davant la costa de Vinaròs.
Fixeu-vos si som importants, que tots els anys se
celebra en el nostre honor, un Concurs Nacional
de Cuina on som els veritables protagonistes.
Hi participa un gran nombre de cuiners que fan
boníssimes receptes amb el llagostí com a ingredient
principal. Aquests cuiners, vinguts de tot Espanya i,
fins i tot, de l’estranger, preparen les receptes de
cara al públic, perquè tots puguem veure com les
fan. Finalment, el plat més bo obté un premi. Sabeu
com és? El Llagostí d’Or.

Vinaròs,
Municipi Turístic
Familiar certificat
per Tour & Kids
Tour & Kids és el Club de Producte de Turisme Familiar de la Comunitat Valenciana format per
destinacions i empreses que tenen com a finalitat la promoció i el foment del turisme familiar
de qualitat. Per tal d’obtindre el distintiu Tour & Kids, una destinació turística ha de superar
prèviament un procés de certificació que garanteix una oferta turística de qualitat, especialitzada
i adaptada a les famílies.
A Vinaròs, una de les primeres destinacions de la Comunitat Valenciana en obtenir el distintiu
Tour & Kids, podeu gaudir d’una gran varietat de serveis adaptats per a tota la família:
• Hotels, apartaments i restaurants amb serveis especials per a les famílies.
• Visites guiades i serveis de Audioguies.
• Senderes de curt recorregut, senyalitzats amb panells educatius i accessibles per als nens.
• Rutes amb bicicleta.
• Ampli programa d’animació, activitats d’oci, cinema i espectacles per a tots els públics.
• Platges amb serveis per a famílies: salvament, guarderies, polseres identificatives, activitats
lúdiques, zones recreatives i fàcil accés per a carrets de bebés.
• Activitats aquàtiques: vela, submarinisme, esquí aquàtic i excursions pel mar.
Descobreix la vessant Family Friendly de Vinaròs.

vinaròs · on anem a dinar avui?
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Santuari de la Misericòrdia

activitats i excursions
prop de Vinaròs
Museus i espais culturals
• Museu de la Valltorta, Tírig: a tan sols 42 km es troba
aquest museu didàctic de la prehistòria. A més de visitar les
diferents sales del museu, on podrem veure materials, útils
o formes de vida d’aquella època, es poden realitzar visites
guiades a coves i abrics per a veure pintures rupestres,
declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
• Centre d’Interpretació d’Art Rupestre dels Abrics de
l’Ermita, Ulldecona, a uns 20 km de distància: Aquest
centre, situat a l’ermita de la Pietat, compta amb una sala
d’exposicions i una sala d’audiovisuals a través de les quals
s’introdueix el visitant en la prehistòria. En aquesta zona es
troben fins a 13 abrics rupestres on es poden contemplar
pintures de l’estil llevantí, el mateix que a Tirig. Són també
Patrimoni de la Humanitat des de l’any 1998.
• Xarxa de Museus, Morella: en aquest bell municipi, situat a
uns 62 km de distància, es pot visitar una xarxa de museus,
entre els quals destaca el museu Temps de Dinosaures, on
els més xicotets poden observar ossos, fòssils, etc.
• Museu del Ferro, la Torre d’en Besora: a uns 55 km de
distància, es troba l’antiga mina de l’Esperança, mina que
s’ha adaptat per a l’ús turístic, per a explicar com eren les
condicions de treball dels miners i com extreien el ferro que
després era utilitzat de múltiples formes.
• Museu de la Boteria artesana, Sant Jordi: En un dels
pobles veïns, Sant Jordi (14 km), podem gaudir d’un original
museu on coneixerem les diferents formes de produir i
envasar el vi.
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Camp d’oliveres (Foto cedida per la Mancomunitat de la Taula del Sénia)

Delta de l’Ebre (Foto cedida per Eduardo Barrachina PNDE)

Natura
• Jardín del Papagayo, Benicarló: a 9 km es troba aquest espectacular zoo que compta amb més de 50
espècies diferents de papagais, en un jardí subtropical de gran valor biològic. Al llarg del recorregut es pot tenir
un contacte directe amb les aus, ja que no solament es poden observar, sinó també interactuar amb elles.
• Delta de l’Ebre, Tarragona: parc natural de gran valor ecològic on, entre arrossars i aiguamolls, es pot albirar una
gran quantitat d’aus. A més, s’hi poden realitzar nombroses activitats: passejos amb bici, rutes de senderisme,
passejos amb vaixell, etc. Es troba a tan sols 25 km.
• Les oliveres mil·lenàries: en els municipis veïns d’Ulldecona, Canet o Xert podem fer un agradable passeig
per conéixer algunes de les oliveres més antigues d’Espanya, ja que moltes d’elles són mil·lenàries. Si tens una
mica d’imaginació podràs recrear mentalment el moment en què els musulmans, o fins i tot els romans, les hi van
plantar fa ja molts anys per produir un oli d’excel·lent qualitat.
Per a realitzar totes aquestes visites o excursions, informeu-vos prèviament dels horaris i de la resta de condicions
a l’Oficina de Turisme de Vinaròs.

vinaròs · activitats i excursions prop de Vinaròs
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Vinaròs està de festa
gener
El 20 de gener tots els vinarossencs ens alcem ràpidament i,
molt abrigats, pugem fins al cim d’un pujol, anomenat el Puig,
on es troba el santuari de la Misericòrdia i Sant Sebastià, els
patrons de la ciutat. Una vegada allà, quan arribem a l’ermita,
fem una foguera i torrem carn per a fer-nos uns deliciosos
entrepans.

febrer
Carnaval de Vinaròs. Podeu participar en un gran nombre
d’actes com la batalla de confeti, la batalla de la farina o en les
activitats de disfresses que s’organitzen per a vosaltres.
Aquesta gran festa ha estat declarada d’Interés Turístic
Autonòmic.

març
Setmana Santa. A més de les tradicionals processons religioses
a les quals podeu acudir amb els vostres pares, també
s’organitzen jocs i activitats d’animació.
Però el millor és poder triar la teua mona de Pasqua de xocolate
en qualsevol de les pastisseries de Vinaròs.

juny
Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere
En aquestes festes s’organitzen una infinitat d’activitats en què
podeu participar. No oblideu acostar-vos a jugar amb els Nans
i Gegants, uns xicotets i gegants cabuts que sempre estan
disposats a jugar amb nosaltres i que es passegen pel centre
de la ciutat. Tampoc us perdeu la traca pels carrers de Vinaròs a
les 11 en punt cada nit. I si voleu pujar a un munt d’atraccions,
acudiu al Gran Recinte Firal de Vinaròs.
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juliol - agost
Durant l’estiu podreu gaudir de multitud d’activitats molt
divertides: cinema d’estiu, activitats infantils a la biblioplatja,
la festa del llagostí... Per a conéixer totes les activitats que
s’organitzen demaneu informació als nostres amics de l’Oficina
de Turisme.
Festes del Carme: si us agrada la mar, passejar amb vaixell i
menjar sardines aquest és el vostre dia. Amb els vostres pares
podreu participar de totes aquestes activitats tan divertides i
saboroses.

setembre
Concurs Nacional de Cuina Aplicada al Llagostí de Vinaròs:
com ja us he dit abans, podeu visitar amb els pares la plaça
de Sant Agustí i el mercat municipal, llocs on se celebra aquest
concurs, i hi veureu com famosos cuiners de tot Espanya
preparen receptes boníssimes amb els llagostins de Vinaròs.
També us recomano que abans d’acudir al Concurs passeu pel
port i per la llotja, on podreu assistir a la subhasta del peix que
es captura a les aigües de Vinaròs. Aquesta és una activitat molt
divertida perquè podreu veure la multitud de tipus de peixos i
crustacis que es pesquen a Vinaròs.
Nota per als pares: consulteu prèviament la possibilitat d’accedirhi, ja que no sempre és possible.

desembre
Segur que saps que és el més important d’aquest mes, Veritat?
El Nadal. Durant aquestes dates, podràs gaudir d’un munt
d’activitats infantils, l’arribada de Pare Noel, la cavalcada dels
Reis o el pessebre vivent

Vinaròs és un poble que està molt vinculat a la mar i que, en
segles passats, tenia un port de mercaderies de gran importància.
En l’actualitat, la mar segueix tenint una gran rellevància per als
seus habitants, ja siga per les meravelloses platges o per l’activitat
pesquera.
Troba les 10 paraules barrejades en la sopa. Aquestes paraules
estan relacionades amb la mar i estan col·locades en horitzontal,
vertical i diagonal.

L
L
A
G
O
S
T
I
R
T

P
L
A
T
J
A
X
I
M
O

Solucions:
pirata - platja - llagostí - port - mercader - cala - campanar - mar - vaixell – Vinaròs

2. Busca les 5 diferències i acoloreix el mercader
Aquests dos dibuixos semblen iguals, però entre ells hi ha cinc diferències.
Assenyala-les amb un cercle.

I
O
R
T
U
S
T
M
N
V

R
E
R
A
U
R
R
E
V
I

A
U
N
T
J
C
Q
R
A
N

T
L
R
U
A
E
J
C
I
A

A
T
B
D
W
T
C
A
X
R

O
A
R
N
Z
E
A
D
E
O

L C
R A
A M
O P
WA
R N
L A
E R
L L
S P

passatemps

1. Sopa de lletres

vinaròs · passatemps
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3. El laberint
Llagostinet s’ha perdut i ha
arribat a la ciutat de Vinaròs.
Pots ajudar-lo a arribar a la mar?

4. Pinta i acoloreix
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Pren com a model el dibuix següent per a acolorir els espais en blanc.

5. Paraules encreuades
Col·loca en les caselles corresponents el
nom d’aquests dibuixos relacionats amb el
municipi de Vinaròs
Solucions:
Campanar - Careta - Vaixell - Estrella
de mar – Llagostí

6. Coneixes les nostres cales?
Rescata les lletres de la mar i completa els noms de les cales.

O A
D

R
R

CALA F RAD DA

S I

I
S

CALA

AL NES

CALA T IA O

CALA P NET

L O
A
CALA
R CA P AN

Solucions: Cala Foradada - Cala Triador - Cala Salines - Cala Pinets - Cala Roca Plana
vinaròs · passatemps
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7. Ets un bon mariner?
Escriu en el requadre que corresponga les diferents parts i elements del vaixell

PROA - POPA - PAL - VELA – ESCALA

8. Les fulles dels arbres
En el nostre entorn hi ha diferents arbres. Cadascun d’ells té fulles amb diferents formes. Sabries reconéixer a quin pertany
cadascuna? Completa el nom de l’arbre amb les lletres següents:
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R-U -O-R-E

R-E-G-N-O-A-R-T

R-L-I-O-E-A-V

Solucions: Pi - Roure - Taronger – Olivera

I -P

VINARÒS
DESTÍ FAMILIAR
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