
 

 

ESTADES MARINES PER A UNIVERSITARIS  

 

Les Estades Marines per a Universitaris és una oportunitat d’aprendre a desenvolupar projectes d’educació 

ambiental. Xatrac (www.xatrac.org) és una associació amb més de deu anys d’experiència en el sector i ha 

dissenyat aquests campus pensant en la necessitat formativa dels futurs i de les futures professionals de la 

biologia marina. 

El campus està vertebrat per una idea clau en la filosofia de l’entitat mediambiental Xatrac: Conèixer és estimar, 

estimar és protegir. 

Aquesta seqüencia és la que justifica els objectius i la programació del campus.  

QUÈ VOLEM? 
- Adquirir coneixements pràctics sobre el mar i els éssers vius que hi habiten. 

- Divulgar i posar en valor el patrimoni marí a través de diferents activitats i productes. 

- Fomentar el desenvolupament personal i professional mitjançant el treball en equip i el 

desenvolupament de petits projectes o investigacions. 

QUÈ FAREM? 
En una primera fase durant el camp, aprofundirem en els coneixements sobre flora i fauna marina, 

funcionament dels ecosistemes i les problemàtiques associades i coneixerem de primera mà alguns projectes 

de recerca que s’estan portant a terme avui en dia al litoral català.  

Desenvolupar projectes per resoldre reptes lligats a la divulgació i protecció de la biologia marina. 

 Reptes de coneixement i sostenibilitat ambiental: 

- Fira del mar per donar a conèixer la realitat del medi marí immediat. 

- Jornada de neteja de costa i fons marí. 

- Creació d’una guia d’espècies digitalitzada. 

 

 Reptes de comunicació: 

- Gestió i manteniment de les xarxes socials del Campus (Blog / Facebook / Instagram / Ràdio ...) 

- Audiovisuals de divulgació científica del fons marí. 

- Audiovisual de divulgació de les Estades.  

 

 Reptes de recerca científica: (modificables) 

- Anàlisi de la qualitat de l’aigua segons algues bioindicadores. 

- Avaluació de la densitat d’espècies i la seva interacció en zones humanitzades. 

- Avaluació dels usuaris de la Via Brava del municipi. 

 

COM HO FAREM? 
Treballarem en equip. A partir de petits grups amb l’assessorament d’experts i sota una visió de seguretat, 

aprenentatge i convivència. 

http://www.xatrac.org/


 

Amb les Estades volem generar sinergies amb el territori i l’Ajuntament i entitats locals que estaran vinculades 

a la manera de desenvolupar els reptes. 

Els participants dividiran el dia en una fase de treball d’aula i una part d’aigua fent snorkel amb immersions 

controlades i en petit grup per tal de dur a terme les catalogacions, recomptes, presa d’imatges i mostrejos 

necessaris pels reptes. 

ON HO FAREM? 
A la bellíssima localitat de Tossa de Mar, a la Costa Brava, en instal·lacions municipals. El casal de joves ens 

servirà com a camp base pel treball d’aula, el dormir i l’esbarjo. L’espai municipal Francesc Colomer equipat 

amb cuina completa i menjador. 

La costa de Tossa de Mar és un privilegi per qualsevol amant de la biologia marina amb zones d’immersió d’alt 

interès per l’estudi de fauna i flora del mar. 

 

QUÈ INCLOU EL PREU? 
El preu és de 450€ i inclou:  

 Assegurança per cada participant 

 Allotjament 

 Àpats 

 Material d’snorkel  

 Docència  


