
 

 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat:  

 Quadres d’àrea / Cintes mètriques 

 Guies submergibles 

 Lupes de mà 

 Documents de registre de dades 

 Pissarres submergibles 

Preu: 9€/ alumne 

Atenció! Treballem al mar! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

La millor manera d’aprendre, és amb la pràctica. Per això els alumnes es 
convertiran en biòlegs marins per un dia. Realitzarem una caracteritza-
ció d’un bosc mediterrani i un transsecte a les roques litorals. Farem un 
Workshop, “Changes of gender in the animal world”, on es recrearan 
situacions de treball a través de les quals hauran de resoldre problemes 
reals a través del mètode científic i el pensament crític.  

Conèixer la feina dels biòlegs marins de primera mà. 
Fomentar el pensament crític i la resolució de promblemes. 
Pràctica de la llengua anglesa. 
 

Cal portar calçat adequat per caminar pel bosc, les roques; gorra i cre-
ma solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat:  

 Equip De submarinisme complet  

 Guies submergibles 

 

Preu: 13€/ alumne 

 

Atenció! Anem a l’aigua! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Farem SNORKEL al mar! Aprendrem a utilizar l’equip de manera co-
rrecta i segura. Observarem els organismes directament al seu medi, sota 
l’aigua! Coneixerem també els organismes que viuen a les roques i desco-
brirem les seves adaptacions a un hàbitat molt canviant.  
Farem un joc a la platja per entendre els cicles vitals. 
 

Aprendre a fer servir l’equip de snorkel de manera adient i segura. 
Reconèixer organismes marins i del supralitoral. 
Comprendre conceptes tot jugant a la natura. 
 

Cal portar banyador, tovallola; calçat adequat per caminar per la 
platja, les roques; gorra i crema solar. 
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FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 5 - 40 

Durada: Sortida d’un dia (9-16h)* 

Material utilitzat:  

 Equip De submarinisme complet  

 Guies submergibles 

 

Preu: 20€/ alumne 

*L’horari depèn del nombre de participants. 

 

Atenció! Ens submergim! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Farem una descoberta del món marí a través del busseig. Es realitzarà 
una formació tècnica sobre l’equip de busseig, el seu funcionament i utili-
tat seguit d’una formació de caire biològic sobre el medi marí i els orga-
nismes que hi trobarem. 
Possibilitat de fotografies subaquàtiques. 
Centre de busseig PADI oficial.  
 

Despertar interès i cursiositat pel món marí. 
Prendre un primer contacte amb el busseig, experimentant-lo de forma 
segura i controlada. 
 

Cal portar banyador, tovallola; calçat adequat per caminar per la 
platja; gorra i crema solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Taller (9,30-11.30 o 12-14h) 

Material utilitzat: 

 Joc del comerç global (elaboració 
    pròpia) 

 

 

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! No em contaminis! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Avui en dia existeix un comerç global a nivell planetari, això ha millorat 
el nostre nivell de vida, però quines conseqüències té tot aquest transport 
de mercaderies? Sabem d’on vé la nostra roba, el menjar i els aparells 
electrònics? A través de dinàmiques i jocs caneixerem com funciona el 
transport de mercaderies, la contaminació que aquest provoca i calcula-
rem la nostra petjada ecològica. 

Entendre com funciona el comerç global 
Conèixer què és i com es calcula la petjada ecològica 
Prendre consciència d’on vénen els productes que consumim 

Si el taller es realitza a La Casa del Mar cal portar gorra i crema solar. 



 

 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Taller (9,30-11.30 o 12-14h) 

Material utilitzat: 

 Maquetes d’insectes 

 Eclosionador 

 Mostres reals 

 Larves vives 

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Larves de mosquit vives! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

El Mosquit Tigre és una espècie invasora que es dispersa ràpidament pel 
nostre territori.  En aquest taller coneixerem aquest mosquit i les conse-
qüències de conviure-hi. Mitjançant jocs i activitats amb maquetes i 
mostres reals els alumnes s’aproparan al món de la ciència i descobriran 
totes les peculiaritats d’aquesta espècie.  Veurem què podem fer nosal-
tres per ajudar a controlar la seva dispersió!  
 

Saber reconèixer al Mosquit Tigre 
Aprendre a controlar la seva dispersió 
Apropar-se al món de la ciència 
 

Si el taller es realitza a La Casa del Mar cal portar calçat adequat per 
caminar pel bosc, gorra i crema solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Taller (9,30-11.30 o 12-14h) 

Material utilitzat: 

 Maquetes d’insectes 

 Eclosionador 

 Mostres reals 

 Larves vives 

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Larves de mosquit vives! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

La tecnologia és cada vegada més present al nostre dia a dia. Som una 
societat depenent de l’energia. 
Mitjançant activitats participatives aprendrem com es genera aquesta 
energia i com viatja fins a les nostres cases. També coneixerem altres 
tipus d’energia, com aprofitar-la millor i sobretot com ser més eficients 
en el consum. 
 

Aprendre què és l’energia i quins tipus coneixem. 
Millorar l’eficiència en el nostre consum energètic. 
Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes. 
 

Si el taller es realitza a La Casa del Mar cal portar calçat adequat per 
caminar per la platja i el bosc; gorra i crema solar. 



 

 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Taller (9,30-11.30 o 12-14h) 

Material utilitzat: 

 Audiovisual 

 Joc del Canvi 

 Aquari experimental 

  

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Canviem el món! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Ja ens han explicat moltes vegades que és el canvi climàtic però: Què és el 
CANVI GLOBAL? És el mateix? Quin és més important? Què podem fer no-
saltres? Aquest taller ens permetrà fer-nos una idea pròpia d’un dels majors 
problemes del segle XXI mitjançant experiments i demostracions que podran 
realitzar els propis alumnes. 
 

Comprovar de manera interactiva alguna de les conseqüències del Canvi 
Global 
Diferenciar el Canvi Climàtic del Canvi Global 
Conscienciar d’un problema real i del repte que suposa. 

Si el taller es realitza a La Casa del Mar cal portar calçat adequat per cami-
nar pel bosc, gorra i crema solar. 
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