
 

 

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/


 

 

 

DESCOBRINT EL MAR  7,5 €  

 

  

1. El tresor dels Pirates 

2. Els submarinistes 

3. Els sentits del bosc 

4. Els organismes marins 

5. Hi havia un pescador 

 

               APRENENT AMB EL MAR 7,5 €  

 

 

1. Què ens amaga el mar? 

2. Buscant la parella 

3. Es pot barrejar tot? 

4. Com es pot fer ciència 

amb l’aigua 

5. Envoltem-nos de natura 
 

 NOU

Descobrint el mar és una sortida feta 

a mida pels més menuts de l’escola. 

Escolliu entre 2 o 3 tallers que més s’adap-

tin a vosaltres i ens endinsarem en mons 

apassionants durant 2 hores! i… res de 

badalls 

P3 P4 P5 

   

   

   

   

   

Cursos recomanats: 

Cursos recomanats: 

Aprenent amb el mar és una sorti-

da feta a mida pels més menuts de 

l’escola. 

Escolliu entre 2 o 3 tallers que més s’a-

daptin a vosaltres i ens endinsarem en 

mons apassionants durant 2 hores i… 

res de badalls!  

P3 P4 P5 

   

   

   

   

   

* Aquestes recomenacions són orientatives. Els tallers es poden adaptar als altres cursos del cicle. 

Per qualsevol dubte o interés amb algún dels tallers poseu-vos en contacte amb nosaltres 



 

 

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. L’objectiu de l’activitat és reconèixer els elements de la 
platja i aprendre a classificar-los segons el seu origen; marí, terrestre o humà.  

Veurem com s’equipa un submarinista abans d’entrar a l’aigua i provarem algun dels elements. Descobrirem la sensació de respirar a 
través d’una botella d’aire comprimit, de dur una màscara i observar sota l’aigua. El propòsit de l’activitat és conèixer i experimentar 
amb els elements de l’equip de submarinisme. 
 

DESCOBRINT EL MAR 

A partir dels sentits, el joc i l’observació descobrirem la riquesa d’un bosc situat vora el mar. S’identificaran quins són els seus elements 
característics i les seves particularitats. La finalitat de l’activitat és aprendre les característiques bàsiques del bosc a través dels sentits i 
conèixer alguns dels organismes que hi conviuen. 

A partir de l’observació es descobriran els organismes que habiten al fons marí de les nostres platges. Es parlarà de com són i com viuen 
podent-los tocar. L’objectiu de l’activitat és establir contacte amb organismes marins de manera directa. 

A través d’un conte i amb varis objectes relacionats amb la pesca ens aproparem al món dels pescadors. Aprendrem les parts dels peixos i 
com s’ho fan per viure sota l’aigua. Finalment, un joc ens convertirà en pescadors i aprendrem a pescar respectuosament amb el medi. 
L’objectiu de l’activitat és conèixer les parts d’un peix i comprendre el concepte de talla mínima. 

HEU DE TRIAR  

2 O 3 DELS TALLERS     

SEGÜENTS 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

APRENENT AMB EL MAR 
HEU DE TRIAR  

2 O 3 DELS TALLERS     

SEGÜENTS 

1 

 
A partir dels sentits i de l’observació directa descobriran els organismes i els elements que amaga el mar. Descobriran de pr imera mà 
quins organismes es poden trobar on el mar xoca amb les pedres, al fons del mar o a les zones litorals de sorra i roques. 

   5 

  4   

 3 

   2 

A partir de l’observació i el contacte amb restes seques d’organismes i imatges dels organismes corresponents, aprendrem a relacionar les 
restes i coneixerem les característiques d’aquestes.   

 
Experimentarem la barreja de diferents líquids per descobrir què passa finalment. La finalitat de l’activitat és aprendre les característi-
ques bàsiques dels líquids a través de l’experimentació. 

 
Encara que l’aigua a vegades ens sembli avorrida, en l’entorn on estem podrem fer ciència amb l’aigua i descobrir com n’és de divertida!  
Experimentarem i interpretarem la flotabilitat i la permeabilitat amb diversos líquids  i materials 

 
Aprendrem què són els elements que podem trobar a la platja o el bosc tot caminant, i alguns d’aquests elements els recol·lectarem. A 
l’escola es farà volar la imaginació per convertir-los en un quadre i així estar sempre envoltats de natura. 




