
 

 

On som? 
 

La Casa del Mar 

C. Pius Font i Quer, s/n 

17300 - Lloret de Mar - Girona 

 

Com arribar-hi? 
 

A peu pel Passeig marítim de la 

Platja de Fenals o creuant el 

Bosc de Fenals des del C/ Pius 

Font i Quer 

https://www.xatrac.org/contacte/  

 

Informació i reserves 

 

educacio@lacasadelmar.cat  

670 293 265 - 972 345 155 
 

Xatrac és una associació mediambiental sense afany de lucre que 

gestiona un centre d’interpretació ambiental, La Casa del Mar, a la Plat-

ja de Fenals. És un espai on es promou la conservació de la natura a 

partir de tres pilars; la divulgació, la investigació i la gestió ambiental.  

 

Les activitats que s’ofereixen estimulen la descoberta de l’entorn, l’in-

terès cap els fenòmens científics i naturals així com el respecte cap a la 

natura. Aquest programa educatiu està adreçat a alumnes d’educació 

infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius. 

 

La Casa del Mar disposa d’un ampli espai a l’aire lliure, està situada 

a la platja i està envoltada per un bosc mixt de pineda i alzinar.  L’equip 

educatiu està format per professionals de la biologia, el medi ambient i 

la pedagogia que compaginen les tasques de gestió i recerca amb 

l’ensenyament impartint directament les activitats als alumnes. 

https://www.xatrac.org/contacte/


 

 

E.S.O 

Els investigadors del mar 
10,50 €  

Descobreix el litoral 

Submergeix-te  14,50€ 

Snorkel + kayak 14,50€ 

 

E.S.O. 
Allotjament/ Durada 2 dies / 1 nit 3 dies / 2 nits 4 dies / 3 nits 5 dies / 4 nits 

Preus (a partir de) 92€ 152€ 213€ 274€ 

La ciència al medi marí 9,00 €  

Submergeix-te  14,50 € 

Snorkel + kayak 14,50 € 

 

BIOLOGIA MARINA ECOLOGIA  MOSQUIT TIGRE GESTIÓ FORESTAL 

*Els preus són orientatius,  recomanem posar-se en contacte amb nosaltres per a sol·licitar un pressupost personalitzat.  



 

 

LOGÍSTICA 

 

20 - 60 alumnes 
 

 

 

Sortida d’un dia  

Horari aproximat:  

10h-16h 

Mitjançant activitats lúdiques i engrescadores amb una presentació digi-
tal, jocs i activitats a l’aire lliure, ens aproparem als organismes marins, 
als seus hàbitats i als científics que hi treballen.  
 

 Conèixer la feina dels científics al món 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. 

LOGÍSTICA 

 

20 - 60 alumnes 
 

 

 

Sortida d’un dia  

Horari aproximat:  

10h-16h 

 
Farem un recorregut de terra a mar, fent activitats al bosc i a la línia de 
costa per apropar-nos al medi i als seus habitants. També coneixerem la 
importància d’una bona gestió del nostre patrimoni natural.  
El litoral té una gran biodiversitat i riquesa ambiental, i és només conei-
xent-lo que aprendrem a protegir-lo.  
 

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

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



 

 

  LOGÍSTICA 

 

 

15 - 45 alumnes 
 

 

 

Sortida d’un dia  

Horari aproximat:  

10h-16h 

Farem snorkel al mar! Aprendrem a utilitzar l’equip de manera correcta 
i segura. Observarem els organismes directament al seu medi, sota l’ai-
gua. Coneixerem també els organismes que viuen a les roques i descobri-
rem 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 

 
25 alumnes (mínim) 

 

2– 4 dies 

 

 

Pensió Completa: 

 

 

Càmping Santa Elena o Ho-
tel Surf Mar 

 

 
És un centre d’interpretació ambiental a peu de platja on Xatrac hi rea-
litza activitats, tant de difusió i educació com de recerca i conservació en 
l’àmbit de la biologia marina. 
 

 Assistència i acompanyament del grup durant tota l’estada. 
 El monitor està de guardia les 24h del dia i s’allotja al mateix establi-

ment que al grup.  
 Gratuïtats per a professors i acompanyants (1 per cada 20 alumnes). 
 Assegurança d’accidents i de responsabilitat Civil per a tots els alumnes 

i acompanyants.  
 

Projecte educatiu enfocat al mar que integra les diferents àrees del cur-
rículum de secundària. Activitats a l’aire lliure per aprendre en contacte 
directe amb la natura. 
 

SNORKEL - ELS ORGANISMES DEL MAR - INICIACIÓ AL  
SUBMARINISME - EL BOSC MEDITERRANI - ESPÈCIES INVASORES  

 
Parlem-ne, ens adaptem a les vostres necessitats pedagògiques! 

 

*Els preus són orientatius,  recomanem posar-se en contacte amb nosaltres per a sol·licitar un pressupost personalitzat.  

 2 dies / 1 nit 3 dies / 2 nits 4 dies / 3 nits 5 dies / 4 nits 

92€ 152€ 213€ 274€ 



 

 

LOGÍSTICA 

 

20 — 60 alumnes 
 

 

 

Sortida d’un dia  

 

Horari aproximat:  

10h-16h 

La millor manera d’aprendre, és amb la pràctica. Per això els alumnes 
es convertiran en biòlegs marins per un dia. Realitzarem una caracte-
rització d’un bosc mediterrani i un transsecte a les roques litorals. Fa-
rem un taller on es recrearan situacions a través de les quals hauran 
de resoldre problemes 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 problemes. 
 Pràctica de la llengua anglesa. 
 

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

LOGÍSTICA 

 

20 — 60 alumnes 
 

 

 

Sortida d’un dia  

 

Horari aproximat:  

10h-16h 

Farem SNORKEL al mar! Aprendrem a utilitzar l’equip de manera cor-
recta i segura. Observarem els organismes directament al seu medi, sota 
l’aigua! Coneixerem els organismes que viuen a les roques i descobrirem 
les seves adaptacions a un hàbitat molt canviant. Finalment 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 plat-
ja, les roques; gorra i crema solar. 




