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INTRODUCCIÓ
Xatrac és una associació mediambiental sense afany de lucre que
gestiona un centre d’interpretació ambiental: La Casa del Mar (a la platja
de Fenals, Lloret de Mar). 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’interès cap els fenòmens científics i naturals així com el respecte
cap a la natura.
La Casa del Mar disposa d’un ampli espai a l’aire lliure, està situada
davant de 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.
ON SOM?

COM ARRIBAR-HI?

La Casa del Mar
c/ Pius Font i Quer s/n
Lloret de Mar - 17310 - Girona
Ubicació amb Google Maps

A peu pel passeig marítim de la
Platja de Fenals o creuant el Bosc de
Fenals des del C/ Pius Font i Quer:
www.xatrac.org/contacte/

DADES DE CONTACTE:
educacio@lacasadelmar.cat
670 293 265 / 972 34 71 55
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COM FER UNA RESERVA?
CONTACTA AMB NOSALTRES:
Trucant per telèfon 972 347 155 / 670 293 265 o enviant un WhatsApp
Enviant un mail a educacio@lacasadelmar.cat
A través del formulari que trobareu a la nostra web: www.xatrac.org/contacte/
Presencialment a La Casa del Mar (Platja de Fenals): Demaneu cita prèvia per assegurar
que us podem atendre.

escull l'activitat i pactem el dia i l'hora
formalitza la reserva:
Enviant-nos un email amb:
Nº d'alumnes i grups bombolla
Edat dels alumnes
Nº de responsables acompanyants
Activitat escollida
Data en què es realitzarà l'activitat
Nom del centre escolar
Nom, telèfon i mail de la persona de contacte
A partir d'aquestes dades generem el document de reserva. Si es tracta d’una escola que
pot rebre una subvenció, en el document de reserva també proporcionem el codi
corresponent i enviem un correu explicant com demanar-la.
Una setmana abans d’executar l’activitat ens posem en contacte amb vosaltres per
acabar de concretar el que faci falta i confirmar la vostra assitència.

Per a qualsevol dubte, contacta'ns sense compromís, estarem encantats d'atendre't!
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Educació
Infantil

3

P3

EDUCACIÓ INFANTIL
DESCOBRIM EL MAR

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

2 HORES

€

7,50€/alumne

-2,50€

OBJECTIUS:
Reconèixer els elements de la platja
Aprendre a classificar els elements de la platja.
Establir contacte amb organismes vius marins de manera directa.
Desenvolupar la comunicació i el llenguatge
Desenvolupar el sentit del tacte.

DESCRIPCIÓ:
«Descobrint el mar» és una sortida a mida per als més menuts de l'escola (P3). Inclou tres
tallers:
«Tresor dels pirates», en què amb l'ajut d'un conte coneixerem la història d'un pirata i la
riquesa amagada entre la sorra de la platja.
«Organismes marins» observarem els organismes marins en petits aquaris i col·leccions
en sec per conèixer com són i com viuen.
«Buscant la parella» reconeixerem elements que es troben a la platja a través del sentit
del tacte i analitzarem el seu origen (bosc, mar o activitat humana).

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per la platja, roba còmoda, gorra i
crema solar.
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P4

EDUCACIÓ INFANTIL
TREBALLEM AL MAR

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT SUBVENCIONADA

2 HORES

€

7,50€/alumne

OBJECTIUS:
Entendre el mètode científic: Aprendre a fer hipòtesis i comprovar-les experimentant
Conèixer i experimentar amb els elements de l’equip de submarinisme
Conèixer les parts d’un peix
Entendre el concepte “talles mínimes”
Desenvolupar la comunicació i el llenguatge
Descobrir els organismes del medi marí

DESCRIPCIÓ:
«Treballem al mar» és una sortida feta a mida per als més menuts de l'escola, recomanada
per P4 i que inclou tres tallers:
«Som submarinistes», on veurem com s'equipa un submarinista i descobrirem la
sensació de respirar a través d'una botella d'aire comprimit.
«Som pescadors», on amb un conte i alguns objectes de pesca ens acostarem 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 què signifiquen les talles
mínimes.;
«Som científics», ens aproparem al mètode científic experimentant la barreja de
diferents líquids per descobrir què passa finalment.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per la platja, roba còmoda, gorra
i crema solar.
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P5

EDUCACIÓ INFANTIL
DESCOBRIM EL LITORAL

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT
ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
SUBVENCIONADA
ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA
Escoles província de GIRONA

2 HORES

€

7,50€/alumne

-2,50€

OBJECTIUS:
Entendre el mètode científic
Desenvolupar els 5 sentits
Aprendre característiques bàsiques del bosc a través dels sentits
Conèixer alguns dels organismes que viuen al bosc
Establir contacte amb organismes vius de manera directa
Desenvolupar la comunicació i el llenguatge
Descobrir els organismes del medi marí
Descobrir les propietats de l’aigua

DESCRIPCIÓ:
«Descobrint el litoral» és una sortida a mida per als més menuts de l'escola (recomanada per
P5). Inclou tres tallers:
«Els sentits del bosc», en què mitjançant els cinc sentits descobrirem la màgia que
amaga un bosc Mediterrani.
«Els organismes marins», en què coneixerem en viu i en directe alguns dels organismes
més comuns dels nostres fons marins.
«Es pot fer ciència amb l'aigua?» en què a través d'experiments aprendrem les
propietats de l'aigua.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per la platja i el bosc, gorra i crema
solar.
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Educació
Primària

3

C.I.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUI VIU AQUÍ?

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA
Escoles província de GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Apropar l’entorn litoral als alumnes
Descobrir els principals organismes dels nostres hàbitats
Conèixer el nostre patrimoni natural
Conscienciar sobre el respecte al medi natural
Treballar en equip
Fomentar la participació i el pensament crític
Plantejar-se preguntes sobre el medi que ens envolta

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Aproparem els alumnes als
ecosistemes litorals. Començarem per l’ecosistema rocós, on en coneixeran els habitants i
com ho fan per viure en uns hàbitats canviants, fins al mar, on mitjançant un laboratori a
l'aire lliure, amb aquaris d'organismes vius, mostres d'algues i col·leccions seques
d'organismes, aprendran a reconèixer i comprendre qui són i com viuen els organismes
marins. Seguirem per la platja, on els alumnes prendran consciència de que és un sistema
viu i dinàmic que evoluciona amb el temps. I acabarem al bosc mediterrani on
descobriran els elements que el conformen fent servir al 100% els seus sentits. La nostra
metodologia és participativa, interactiva i engrescadora mitjançant activitats i dinàmiques
lúdiques. Fomentem el pensament crític i la resolució de problemes.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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C.M.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EL MAR TÉ PROBLEMES

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT
ACTIVITATSUBVENCIONADA
SUBVENCIONADA
Escoles
Escolesprovíncia
provínciadedeGIRONA
GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Entendre la importància dels mars i oceans per al nostre planeta.
Conèixer els problemes que presenten els mars i oceans.
Comprendre el concepte de talla mínima en la pesca recreativa
Estudiar els efectes de la contaminació mitjançant la identificació d’espècies
bioindicadores o invasores.
Analitzar els plàstics que es troben a la platja.
Conèixer eines de gestió per a la conservació dels mars i oceans
Conscienciar sobre el respecte al medi marí
Fomentar el treball en equip
Interpretar l’espai que ens envolta

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Coneixerem els diferents
problemes que hi ha als mars i oceans:
Començarem a la platja on recollirem els macroplàstics que trobem a la sorra, i
coneixerem els seus efectes.
Continuarem a la platja i realitzarem diverses dinàmiques (jocs) per entendre els
conceptes de pesca sostenible i talla mínima, i conèixer les conseqüències que provoca
la sobrepesca.
Per acabar ens acostarem al mar, coneixerem els conceptes d'espècies bioindicadores i
invasores, estudiarem l'estat del mar a partir de l'observació d'aquestes en un laboratori
científic a l'aire lliure. Fomentarem el pensament crític des de l'observació per implicar i
conscienciar l'alumnat en la conservació del medi natural.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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C.M.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUI VIU AQUÍ II

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT
ACTIVITAT SUBVENCIONADA
SUBVENCIONADA
Escoles
Escolesprovíncia
provínciade
deGIRONA
GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Apropar l’entorn litoral als alumnes
Descobrir els principals organismes dels nostres hàbitats
Conèixer el nostre patrimoni natural
Conscienciar sobre el respecte al medi natural
Treballar en equip
Fomentar la participació i el pensament crític
Plantejar-se preguntes sobre el medi que ens envolta

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Aproparem els alumnes als
ecosistemes litorals:
Començarem pel mar, on en coneixeran els habitants a través d’un laboratori a l’aire
lliure amb aquaris d’organismes vius, mostres d’algues i col·leccions d’organismes,
aprendran a reconèixer i comprendre qui són i com viuen els organismes marins.
Seguirem per les roques, on els alumnes prendran consciència que és un sistema on els
organismes han d’estar molt ben adaptats per sobreviure a unes condicions tan
canviants.
Acabarem al bosc, on mitjançant una gimcana coneixeran el passat que amaga un bosc
mediterrani com el bosc de Fenals.
La nostra metodologia és participativa, interactiva i engrescadora mitjançant activitats i
dinàmiques lúdiques. Fomentem el pensament crític i la resolució de problemes.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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C.S.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EL MAR TÉ PROBLEMES II

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITATSUBVENCIONADA
SUBVENCIONADA
ACTIVITAT
Escoles província de GIRONA
Escoles província de GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Entendre la importància dels mars i oceans per al nostre planeta.
Conèixer els problemes que presenten els mars i oceans.
Comprendre el concepte de talla mínima en la pesca recreativa
Estudiar els efectes de la contaminació mitjançant la identificació d’espècies
bioindicadores o invasores.
Analitzar els plàstics que es troben a la platja.
Conèixer eines de gestió per a la conservació dels mars i oceans
Conscienciar sobre el respecte al medi marí
Fomentar el treball en equip
Interpretar l’espai que ens envolta

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Coneixerem els diferents
problemes que hi ha als mars i oceans:
Començarem a la platja on recollirem els macroplàstics que trobem a la sorra, i
coneixerem els seus efectes.
Continuarem a la platja i realitzarem diverses dinàmiques (jocs) per entendre els
conceptes de pesca sostenible i talla mínima, i conèixer les conseqüències que
provoca la sobrepesca.
Per acabar ens acostarem al mar, coneixerem els conceptes d'espècies bioindicadores i
invasores, estudiarem l'estat del mar a partir de l'observació d'aquestes en un laboratori
científic a l'aire lliure. Fomentarem el pensament crític des de l'observació per implicar i
conscienciar l'alumnat en la conservació del medi natural.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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C.S.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
QUI VIU AQUÍ III

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT
SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA
Escoles província de GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Apropar l’entorn litoral als alumnes
Descobrir els principals organismes dels nostres hàbitats
Conèixer el nostre patrimoni natural
Conscienciar sobre el respecte al medi natural
Treballar en equip
Fomentar la participació i el pensament crític
Plantejar-se preguntes sobre el medi que ens envolta

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Aproparem els alumnes als
ecosistemes litorals:
Començarem pel mar, on en coneixeran els habitants a través d’un laboratori a l’aire
lliure amb aquaris d’organismes vius, mostres d’algues i col·leccions d’organismes,
aprendran a reconèixer i comprendre qui són i com viuen els organismes marins.
Seguirem per les roques, on els alumnes prendran consciència que és un sistema on els
organismes han d’estar molt ben adaptats per sobreviure a unes condicions tan
canviants.
Acabarem al bosc, on mitjançant una gimcana coneixeran el passat que amaga un bosc
mediterrani com el bosc de Fenals.
La nostra metodologia és participativa, interactiva i engrescadora mitjançant activitats i
dinàmiques lúdiques. Fomentem el pensament crític i la resolució de problemes.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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C.S.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
SUBMERGEIX-TE

3 GRUPS ESTABLES
SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

OBJECTIUS:
Aprendre a utilitzar l’equip d’immersió lleugera d’una manera adequada i segura
Reconèixer organismes marins del fons i del supralitoral
Comprendre conceptes tot jugant a la natura
Veure amb uns altres ulls el nostre mar per aprendre a valorar i protegir els
ecosistemes marins
Treballar en equip
Fomentar la participació i el pensament crític

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Coneixerem el medi marí
submergint-nos al mar:
Aprendrem a utilitzar l’equipament d’immersió lleugera amb tub respirador d’una
manera adequada i segura. La riquesa del medi marí ens permetrà que observem
directament els organismes al seu hàbitat natural.
Seguidament farem un passeig pel litoral rocós per veure els organismes que viuen al
supralitoral.
Acabarem a la platja, on farem un joc amb el qual aprendran què són els cicles vitals.
Així es promouen valors de respecte al medi i de participació en la conservació dels
ecosistemes.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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Educació
Secundària

3

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ELS INVESTIGADORS DEL MAR
3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

14,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Conèixer la feina científica del món marí.
Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes.
Apropar el medi natural als alumnes.
Conèixer els ecosistemes marins del nostre territori, les seves característiques i els seus
organismes.
Crear noves idees i mètodes de gestió del medi.
Atorgar eines de divulgació i protecció de l’entorn.

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Coneixerem la realitat present
dels nostres ecosistemes marins:
Anirem a les roques litorals per estudiar les poblacions d’algues i animals del
supralitoral mitjançant algunes de les tècniques bàsiques que utilitzen els científics.
Passarem per l’aigua, on aprendrem a fer servir l’equip de busseig lleuger i entendrem
quins són i com viuen els organismes marins.
Per acabar, observarem diverses problemàtiques ambientals que afecten als
ecosistemes marins i proposarem solucions per millorar l’estat del medi natural i ajudar
en la seva conservació.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ELS PLÀSTICS AL MAR

3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

10,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Apropar el medi natural als alumnes.
Entendre la importància dels mars i oceans al nostre planeta.
Sensibilitzar sobre la problemàtica de la contaminació marina per plàstics.
Analitzar l’impacte del plàstic a partir de la recollida de mostres a la platja.
Reconèixer algunes espècies bioindicadores i analitzar l’estat del mar.
Fomentar el pensament crític i la resolució de problemes.
Adquirir coneixements i aptituds per participar de manera activa en la conservació del
medi natural.

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Coneixerem la contaminació
marina per plàstics:
Començarem a la platja, on aprendrem a diferenciar els microplàstics dels mesoplàstics.
Primer recollirem diverses mostres de sorra de la platja i analitzarem els microplàstics
que trobem seguint un protocol.
Seguirem a la platja per recollir diverses mostres de sorra i analitzarem els mesoplàstics
que trobem seguint un protocol.
Per acabar, ens acostarem al mar i estudiarem el seu estat identificant diferents
espècies bioindicadores i invasores i observant-les al laboratori científic a l’aire lliure.
Fomentarem el pensament crític des de l'observació per implicar i conscienciar l’alumnat
en la conservació del medi natural.

RECOMANACIONS:
Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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Batxillerat i
Cicles formatius

3

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS
ELS INVESTIGADORS DEL MAR II
3 GRUPS ESTABLES

ACTIVITAT SUBVENCIONADA
Escoles província de GIRONA

SORTIDA DE TOT EL DIA (6 HORES APROX.)

€

14,50€/alumne

-4,00€

OBJECTIUS:
Aprendre a utilitzar l’equip d’immersió lleugera d’una manera adequada i segura.
Reconèixer organismes marins del fons i del supralitoral.
Comprendre conceptes tot jugant a la natura.
Veure amb uns altres ulls el nostre mar per aprendre a valorar i protegir els
ecosistemes marins.
Fomentar el treball en equip.
Fomentar la participació i el pensament crític.
Comprendre les problemàtiques que presenten els ecosistemes marins.
Fer propostes de millora o solucions cap als problemes marins actuals.

DESCRIPCIÓ:
Es faran tres activitats de manera rotativa en diferents espais. Coneixerem el medi marí
submergint-nos al mar i aprendrem a utilitzar l’equip de busseig lleuger de manera segura:
Començarem per conèixer de prop un ecosistema marí i tot allò que el conforma.
Seguidament ens aproparem a l’ecosistema rocós, on observarem els organismes que
l’habiten, així com les adaptacions que aquests han de presentar per poder sobreviure
en un indret tan especial com aquest.
Per últim, també farem un petit debat on reflexionarem sobre les problemàtiques que
presenten els oceans, d’on procedeixen aquests problemes i què podem fer nosaltres
per millorar la situació.
Mitjançant aquestes activitats, fomentem el valor i el respecte cap al medi ambient, així com
la participació en la conservació del nostre entorn.

RECOMANACIONS:

Cal que els alumnes portin calçat adequat per caminar per les roques i el bosc, roba còmoda
(preferiblement pantalons curts o que puguin arremangar-se), gorra i crema solar.
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Projectes

3

PROJECTES
ODS14; Conservar i utilitzar de forma sostenible els
oceans, els mars i els recursos marins

€ PRESSUPOST PERSONALITZAT SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS
OBJECTIUS:
Entendre la importància de fer una bona planificació i ordenació espacial dels
elements situats al litoral que sovint generen problemes com l’erosió de les platges.
Aprofundir en el coneixement que els joves tenen sobre el mar i els oceans, i explicar
la importància de la recerca en seguir treballant per entendre el funcionament del mar
i dels seus habitants.
Explicar la importància de la conservació de la biodiversitat i dels ecosistemes marins.
Apropar els joves a la realitat pesquera local i fer-los entendre la necessitat de caminar
cap a una sostenibilitat pesquera i un creixement blau que tingui en compte per igual
l’economia, el medi ambient i la societat local. Esperem aconseguir obrir el port i la
confraria cap als municipis.

DESCRIPCIÓ:
Aquest projecte consisteix en desenvolupar una activitat al Port de Blanes pels alumnes de
5è o 6è dels centres escolars dels municipis de la Selva marítima. Aquesta estarà relacionada
amb la conservació i l’ús de l’ecosistema marí i els seus recursos per al desenvolupament
sostenible. Per tal de transmetre aquests coneixements, l’activitat estarà desglossada en 4
tallers rotatius:
Pesca sostenible
Amenaces de l’ecosistema marí
Biodiversitat i la seva conservació
Descobrint un veler
Cada taller es durà a terme en una part diferent del Port de Blanes que facilitarà la seva
realització.
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PROJECTES
Biodiversitat Marina; Com millorar la seva conservació i
l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos

€

PREUS PERSONALITZATS SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS

OBJECTIUS:
Conèixer la biodiversitat marina litoral i la importància de la recerca científica per a
garantir la salut de mars i oceans
Entendre quins recursos i serveis ecosistèmics ens ofereixen els mars i els oceans.
Detectar les amenaces i pertorbacions que afecten els ecosistemes marins
Avaluar i proposar mesures de conservació pels mars i els oceans

DESCRIPCIÓ:
Aquest és un projecte basat en el mar i en la seva conservació, que va destinat a joves de
cicle superior d’educació primària i de secundària de poblacions costaneres del Maresme i la
Costa Brava. Es recomana per a alumnes des de 5è de primària fins a 2n d'ESO.
El projecte està estructurat en quatre blocs, on es combinen sessions d’aprenentatge (teòric i
pràctic) i sessions d’elaboració de productes:
Bloc de Biodiversitat
Bloc de Serveis Ecosistèmics
Bloc de Problemes del Mar
Bloc de Solucions
La major part d’aquestes sessions les duran a terme els docents responsables del projecte,
mentre que les més tècniques les impartiran els científics experts de Xatrac. A més, cada
centre participarà en projectes de ciència ciutadana (Natusfera i Microplastic Watchers) i
haurà d’elaborar productes que promoguin la conservació dels oceans.
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PROJECTES
APRENENTATGE I SERVEI
€

PREUS PERSONALITZATS SEGONS EL NOMBRE DE PARTICIPANTS

OBJECTIUS:
Referits a l’aprenentatge:
Conèixer la importància paisatgística i natural dels ecosistemes de la zona
Conèixer les plantes invasores típiques d’un bosc Mediterrani i de ribera.
Identificar problemes ambientals dels ecosistemes de la zona.
Prendre decisions amb criteris científics per les actuacions en el medi ambient
Referits al servei:
Eliminar espècies invasores, restes de matèria orgànica morta i deixalles del bosc,
supralitoral i part baixa de penya-segats
Millorar el nivell paisatgístic i ecològic de l’entorn fluvial de la riera.
Garantir la participació activa i compromesa dels estudiants en accions de cíviques.
Fomentar la implicació dels joves locals en la conservació dels ecosistemes

DESCRIPCIÓ:
El projecte de servei comunitari és una acció educativa que vol promoure que els alumnes
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la
ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat amb la
finalitat de millorar el seu entorn. En concret, es tracta d’una proposta de conservació i
millora ambiental d’ecosistemes. Aquest projecte formarà part de la necessitat curricular de
complir amb “Servei a la comunitat” (3r i 4t d’ESO).
Alhora el projecte permet una segona proposta educativa pels instituts. Convertir-se en un
projecte d’aprenentatge i servei per l’alumnat que NO essent de 3r o 4t d’ESO té la voluntat
de formar-se i treballar sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.
La previsió d’accions pràctiques principals del projecte són les següents:
Eliminació de plantes invasores als boscos i riera.
Eliminació de deixalles al bosc, supralitoral i al penya-segat
Eliminació de l’excés de biomassa del bosc i riera.
Acumulació marcatge i estimació de volums i tipus de residus recollits (segons model
Surfrider Foundation Europe).
Retolació respectuosa i clara per a la difusió de les tasques i del servei.
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Colònies

3

COLÒNIES
Nº D'ALUMNES A DETERMINAR, RESPECTANT ELS GRUPS BOMBOLLA
2-4 DIES

€ pressupost fet a mida. per a més informació, contacta'ns
hotel surfmar: pensió completa (a 350 metres de la casa del mar)
inclou: assegurança d'accidents i de responsabilitat civil per a tots els alumnes i
acompanyants

activitats:
Els organismes del mar: Descobriment de la fauna i flora marina d'una manera
vivencial, mitjançant organismes vius i mostres seques.
Iniciació al Submarinisme: Explicació de l’equip de busseig i bateig a la piscina de
l’hotel.
Esports a la platja: Activitats lúdico-esportives a la platja.
Caiac: Sortida guiada en caiac per la platja de Fenals.
Les olimpíades a l’aigua: Competició per grups de diferents esports aquàtics
La gimcana del bosc: Activitat didàctica per conèixer el bosc de Fenals d’una manera
divertida.
Snorkel: Sortida guiada d’snorkel per la platja de Fenals, amb explicacions de biologia
marina.
Activitats de nit: Servei de discoteca a l’hotel o activitat alternativa.
Les activitats s’adapten a les necessitats i preferències de cada grup. Els diferents grups
bombolla aniran rotant per a fer totes les activitats al llarg de la seva estada.

monitoriatge:
Tots els monitors que desenvoluparan les activitats són experts en biologia marina i
vetllaran per la seguretat i diversió dels alumnes.
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Crèdit de
Síntesi

3

CRÈDIT DE SÍNTESI
Nº D'ALUMNES A DETERMINAR, RESPECTANT ELS GRUPS BOMBOLLA

€ 29€ (PREU DE DE DOS DIES)
EN CAS DE NECESSITAR ALLOTJAMENT, CONSULTA'NS

activitats:
Taller de biologia marina: Conèixer l’ecosistema litoral rocós.
Taller dels ecosistemes: Conèixer i comparar l’ecosistema forestal amb el marí.
Snorkel: Sortida guiada d’snorkel per la platja de Fenals, amb explicacions de biologia
marina.
Caiac: Sortida guiada en caiac per la platja de Fenals.
Les activitats es fan a l'aire lliure per aprendre en contacte directe amb la natura.

monitoriatge:
Tots els monitors que desenvoluparan les activitats són experts en biologia marina, de
manera que els alumnes podran gaudir i conèixer el medi marí, per posar-lo en valor
mentre fomentem el treball en equip, el pensament crític i la resolució de problemes.
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