
 

 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada:  Inclòs a Descobrint el Mar (2h) 

Material utilitzat: 

 Kit Pirata 

  

 

 

Atenció! Som pirates! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Sabem qui eren els pirates? 
 
Amb l’ajuda d’un conte descobrirem la història d’un pirata a qui una 
sirena no volia deixar tornar a casa. Cercant els tresors d’aquest pirata 
descobrirem la riquesa que s’amaga entre la sorra de les nostres platges. 
 

Reconèixer els elements de la platja. 
Aprendre a classificar els elements segons el seu origen. 
 
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja i el bosc, gorra i 
crema solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada:  Inclòs a Descobrint el Mar (2h) 

Material utilitzat: 

 Equip submarinista complet 

  

 

 

Atenció! Som submarinistes! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Sabem què és un submarinista? 
 
Veurem com s’equipa un submarinista abans d’entrar a l’aigua i prova-
rem algun dels elements. Descobrirem la sensació de respirar a través 
d’una botella d’aire comprimit, com els submarinistes de debò! 
 

Conèixer i experimentar amb els elements de l’equip de submarinisme 
 
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja i el bosc, gorra i 
crema solar. 
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FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada:  Inclòs a Descobrint el Mar (2h) 

Material utilitzat: 

 Caixa màgica del bosc 

  

 

 

Atenció! Anem a explorar! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Sabem quins son els colors, olors, i sons d’un bosc? 
 
A partir dels sentits, el joc i l’observació directa descobrirem la riquesa 
d’un bosc vora el mar així com els seus elements característics i la seva 
interacció. 
 

Aprendre característiques bàsiques del bosc a través dels sentits 
Conèixer alguns dels organismes que viuen al bosc. 
 
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja i el bosc, gorra i 
crema solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada:  Inclòs a Descobrint el Mar (2h) 

Material utilitzat: 

 Aquari 

 Lupes de mà 

 Guies submergibles 

 

Atenció! Observació d’organismes 
vius! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Sabem què s’amaga al fons del mar? 
 
Observarem els organismes del fons marí en petits aquaris, safates i 
col·leccions en sec per conèixer com són i com viuen. 
 

Establir contacte amb organismes marins de manera directa 
 
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja i el bosc, gorra i 
crema solar. 
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FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada:  Inclòs a Descobrint el Mar (2h) 

Material utilitzat: 

 El peix Panxo 

 El joc de la Pesca 

 

 

Atenció! Som pescadors! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Sabem qui són els pescadors? 
 
A través d’un conte i amb varis objectes relacionats amb la pesca ens 
aproparem al món dels pescadors. Aprendrem les parts del peix i com 
s’ho fan per viure sota l’aigua.  Finalment, un joc ens convertirà en pes-
cadors i anirem a pescar! 
 

Conèixer les parts d’un peix. 
Comprendre el concepte de talla mínima. 
 
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja i el bosc, gorra i 
crema solar. 
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