
 

 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat: 

 Lupes de mà 

 Guies submergibles 

 Aquaris 

Preu: 9€/ alumne 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Amb aquest taller descobrirem el nostre litoral, des del bosc passant per 
la platja fins arribar al mar.   
Ens endinsarem a la pineda i gaudirem d’ella mitjançant els nostres sen-
tits. Passejarem per la platja amb una mirada diferent, descobrint els 
seus habitants. Coneixerem el mar gràcies a l’observació directa d’orga-
nismes vius.  

Apropar l’entorn litoral als alumnes. 
Descobrir els principals organismes dels nostres hàbitats. 
Conèixer el nostre patrimoni natural. 
 

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: 

 Guies submergibles 

 Pissarres submergibles 

 Lupes de mà 

 Col·leccions organismes 

 Equip submarinisme 

Preu: 4€/ alumne 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Coneixerem què són els biòlegs marins i com treballen. Podrem veure i 
provar l’equip de submarinisme, observarem col·leccions d’organismes 
marins i aquaris amb organismes vius!  
 
Taller dinàmic i divertit! 
 

Conèixer la feina dels biòlegs marins. 
Observar i tocar directament alguns organismes marins. 
Descobrir què és i com funciona l’equip de submarinisme. 
 

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.  
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FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat: 

 Guies submergibles 

 Aquaris 

 Equip de submarinisme 

Preu: 9€/ alumne 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Mitjançant una capbussada virtual i un joc descobrirem què succeeix al 
fons del mar. Aprendrem què és i com funciona l’equip de submarinisme 
i descobrirem els organismes marins a través l’observació directa. 
 

Saber què fan i com treballen els científics marins. 
Conèixer l’equip de submarinisme. 
Aprendre on i com viuen els organismes marins. 
 

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

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada:  Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat: 

 Lupes de mà 

 Guies submergibles 

 

Preu: 9€/ alumne 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

A través d’activitats lúdiques i l’experimentació directa descobrirem tres 
ecosistemes del nostre litoral: la pineda, les roques i el mar. 
Jugarem al bosc i descobrirem un món de plantes. Anirem a les roques a 
conèixer els seus petits habitants i ens acostarem al mar mitjançant l’ob-
servació i el contacte directe d’organismes vius. 

Apropar l’entorn litoral als alumnes. 
Descobrir els principals organismes dels nostres hàbitats. 
Conèixer el nostre patrimoni natural. 
 

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: 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 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: 

 Guies submergibles 

 Pissarres submergibles 

 Lupes de mà 

 Col·leccions organismes 

 Equip submarinisme 

Preu: 4€/ alumne 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Coneixerem qui són els biòlegs marins i com treballen. Podrem veure i 
provar l’equip de submarinisme. Observarem col·leccions d’organismes 
marins i un aquari amb organismes vius.  
 
Taller dinàmic i divertit! 
 

Conèixer la feina dels biòlegs marins. 
Observar i tocar directament alguns organismes marins. 
Descobrir quin és i com funciona l’equip de submarinisme. 
 

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: 

 Fitxes “Del mar a la taula” 

 Joc talles mínimes 

  

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Pescadors treballant! 
Activitat realitzada al port de Blanes 
 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Visitarem el Port de Blanes en actiu. Veurem diferents arts de pesca tot fent 
una passejada pel moll. Observarem com funciona la llotja i traçarem el 
recorregut que fa un peix des del mar fins al nostre plat d’una manera 
dinàmica i divertida. A través d’un joc entendrem què són les talles mínimes 
i per a que serveixen. 
 

 
Distingir entre diferents arts de pesca. 
Conèixer el recorregut que fa un peix “del mar a la taula”. 
Integrar el concepte de les talles mínimes. 
 

Cal tenir en compte que es tracta d’una visita a un centre d’activitats pes-
queres en actiu amb persones treballant-hi de manera professional. Reco-
manem tractar el tema a classe abans de realitzar la sortida per tal d’apro-
fitar la jornada al màxim. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

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

Material utilitzat: 

 Fitxes del cicle de l’aigua 

 Elements muntatge depuradora 

 

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Fem un experiment! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

L’aigua és una molècula senzilla però imprescindible i tot i que és molt 
abundant, l’aigua potable és un bé escàs. 
Mitjançant jocs i experiments coneixerem el cicle de l’aigua antròpic, 
aprendrem a construir una depuradora, comprovarem algunes reaccions 
atmosfèriques sorprenents i prendrem consciència de la necessitat d’es-
talviar aigua. 
 

Conèixer el cicle de l’aigua i la seva variant antròpica 
Entendre el funcionament d’una depuradora 
Comprendre conceptes atmosfèrics de manera lúdica i senzilla 
 

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: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat: 

 Lupes de mà 

 Guies submergibles 

 Aquaris 

 Lupes binoculars 

Preu: 9€/ alumne 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Ens acostarem al nostre litoral a partir de tres activitats diferents! 
Jugarem al bosc i descobrirem el món vegetal. Anirem a les roques a 
veure com ho fan els seus habitants per sobreviure i farem un joc com-
prenent la xarxa tròfica. A més, gaudirem d’un laboratori científic a l’ai-
re lliure on hi haurà un concurs per equips! 

Apropar l’entorn litoral als alumnes 
Descobrir els principals organismes dels nostres hàbitats 
Conèixer el nostre patrimoni natural 
 

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

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat: 

 Lupes binoculars 

 Guies submergibles 

 Aquaris 

 Equip de submarinisme 

Preu: 9€/ alumne 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Mitjançant una capbussada virtual i un joc descobrirem què succeeix al 
fons del mar. Aprendrem què és i com funciona l’equip de submarinisme 
i descobrirem els organismes marins a través l’observació directa. 
Després del dinar farem una activitat conjunta per consolidar els conei-
xements adquirits. 
 

Saber què fan i com treballen els científics marins 
Conèixer l’equip de submarinisme 
Aprendre on i com viuen els organismes marins 
 

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 - 30 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat:  

 Maquetes del bosc 

 

Preu: 9€/ alumne 

 

 

Atenció! Fem un foc controlat! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Farem una descoberta de l’ecologia del incendis forestals.  
Mitjançant un audiovisual, un taller de papiroflèxia, la construcció i crema 
d’unes maquetes del bosc i una passejada conjunta per la pineda, estudia-
rem els incendis com a fenòmens recurrents als nostres boscos mediterranis i 
la seva gestió. 
 

Conèixer que són i com funcionen els incendis forestals 
Diferenciar les conseqüències entre un bosc gestionat i un altre de no gestio-
nat 
Observar els canvis en el paisatge provocats per un incendi d’alta intensitat 
 

Cal portar calçat adequat per caminar pel bosc, gorra i crema solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 15 - 45 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat:  

 Equip d’snorkel (neoprè, màscara, 
   tub i aletes) 

 Guies submergibles 

 Lupes de mà 

Preu: 13€/ alumnes 

 

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 correcta 
i segura. Observarem els organismes directament al seu medi, sota l’aigua! 
Coneixerem també els organismes que viuen a les roques i descobrirem 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: 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 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: 

 Guies submergibles 

 Pissarres submergibles 

 Lupes de mà 

 Col·leccions organismes 

 Equip submarinisme 

Preu: 4€/ alumne 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Biòlegs marins ens explicaran de primera mà la seva feina. Provarem 
l’equip de submarinisme! Ens acostarem al món submarí observant 
col·leccions d’organismes marins conservats i aquaris d’organismes vius. 
Taller dinàmic i divertit! 
 

Conèixer la feina dels biòlegs marins 
Observar i tocar directament alguns organismes marins 
Descobrir quin és i com funciona l’equip de submarinisme 
 

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: 

 Suport audiovisual 

Preu taller dinamitzat: 4€/ alumne  

 
Si voleu fer el taller pel vostre compte, 
podeu descarregar-vos el material 
didàctic gratuïtament a: 

www.canyonsdelmaresme.cat/contiguts-
educatius/activitats-primaria/  

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Els dofins sempre ens han fascinat per la seva intel·ligència i les balenes per 
la seva grandària. 
En aquest taller dinàmic i participatiu descobrirem els secrets del món dels 
cetacis, les seves característiques, la seva evolució i el seu comportament.  
Què podem fer per millorar el seu estat de conservació? 
 

Conèixer els Cetacis 
Aprendre els conceptes de Biodiversitat i Xarxa tròfica. 
Prendre consciència de la importància de una bona gestió mediambiental. 
 

Si el taller es realitza a La Casa del Mar cal portar calçat adequat per ca-
minar per la platja i el bosc, gorra i crema solar. 

L’aigua és una molècula senzilla però imprescindible i tot i que és molt 
abundant, l’aigua potable és un bé escàs. 
Mitjançant jocs i experiments coneixerem el cicle de l’aigua antròpic, 
aprendrem a construir una depuradora, comprovarem algunes reaccions 
atmosfèriques sorprenents i prendrem consciència de la necessitat d’es-
talviar aigua. 
 

Conèixer el cicle de l’aigua i la seva variant antròpica 
Entendre el funcionament d’una depuradora 
Comprendre conceptes atmosfèrics de manera lúdica i senzilla 
 

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: 

 Fitxes del cicle de l’aigua 

 Elements muntatge depuradora 

 

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Fem un experiment! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

http://www.canyonsdelmaresme.cat/contiguts-educatius/activitats-primaria/
http://www.canyonsdelmaresme.cat/contiguts-educatius/activitats-primaria/



