
 

 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat 

 Lupes binoculars 

 Guies submergibles 

 Col·leccions d’organismes 

Preu: 9€/ alumne 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

Encara que ho tenim ben a la vora, desconeixem moltes coses del món 
marí. Mitjançant activitats lúdiques i engrescadores com una presentació 
virtual, jocs i activitats a l’aire lliure, ens acostarem als organismes ma-
rins, als seus hàbitats i als científics que hi treballen. 
 
 

Conèixer la feina científica del mon marí. 
Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes. 
Apropar el medi natural als alumnes. 
 
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja i les roques; gorra i 
crema solar. 

FITXA TÈCNICA 

Nombre d’alumnes: 20 - 60 

Durada: Sortida d’un dia (10-16h) 

Material utilitzat 

 Guies submergibles 

 Kit L’enigma del Bosc 

 Lupes de mà 

Preu: 9€/ alumne. 

 

Atenció! Observació d’organismes vius! 

 

Informació i reserves: 

educacio@lacasadelmar.cat / 670 293 265 

El nostre litoral té una gran biodiversitat i riquesa ambiental. El volem 
conèixer per aprendre a protegir-lo 
Farem un recorregut de la terra al mar, fent activitats al bosc, a la línia 
de costa i, de manera virtual, al mar. 
Les activitats ens acostaran al medi i als seus habitants, coneixerem la 
importància d’una bona gestió i gaudirem aprenent a l’aire lliure pel 
nostre patrimoni natural.  
 

Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes. 
Apropar el medi natural als alumnes. 
Descobrir diferències i connexions que apareixen a la transició terra-mar.  
 

Cal portar calçat adequat per caminar per la platja, el bosc i les roques; 
gorra i crema solar. 
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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! Observació d’organismes vius! 

 

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 
i les roques; gorra i crema solar. 

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 utilitat se-
guit d’una formació de caire biològic sobre el medi marí i els organismes 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 se-
gura i controlada. 

Cal portar banyador, tovallola; calçat adequat per caminar per la platja; 
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: 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: 

 Circuits elèctrics 

 Dinamo 

 Aparells d’energia mecànica 

 

Preu: 4€/ alumne 

 

Atenció! Tot és energia! 

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: 

 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 amb propietats úniques i ne-
cessàries per la vida. Encara que l’aigua és molt abundant, l’aigua pota-
ble és un bé escàs al nostre planeta. Mitjançant jocs i experiments conei-
xerem el cicle de l’aigua antròpic, aprendrem a construir una depurado-
ra, comprovarem algunes reaccions atmosfèriques sorprenents i pren-
drem consciència de la necessitat d’estalviar 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, el bosc i 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: 

 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 calçat adequat per 
caminar per la platja, el bosc i les roques; 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. 
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