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1. ACTIVITATS EXPERIMENTALS 
Contes, cançons, observació, experimentació, emoció… són els ingredients dels tallers. 

2. ACTIVITATS TEATRALITZADES 
Adreçades als cursos d'educació infantil, l'alumnat serà protagonista d'històries del mar. D'una manera lúdica i educativa coneixerà els organismes que hi 
viuen i el seu entorn, de la  mà de la Doctora Pandora, del peix pallasso Evarist i d'altres personatges.

3.1 VISITA GUIADA
Adaptada als diferents nivells educatius, la visita transcorre pels 21 aquaris mediterranis i tropicals i el gran Oceanari, de la mà d'un educador de 
L'Aquàrium. Parlem de 450 espècies, 11.000 organismes, taurons, cavallets i estrelles de mar, morenes, peixos pallasso...

3.2 VISITA LLIURE
Visita que permet l’accés a totes les àrees visitables de L’Aquàrium: 21 aquaris mediterranis i tropicals, el gran Oceanari, Planeta Aqua, Explora! i l’exposició 
Joies de la mar.

4. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

També pots consultar al nostre web:

      DESCOBRIR EL PLANETA AQUA
Espectacular sala circular amb hàbitats ben diferents que alberguen pingüins, piranyes, meduses, rajades… a més d’una zona interactiva.

      EXPLORA!
Un espai lúdic amb moltes interactivitats per aprendre, jugar, tocar, mirar, escoltar, investigar i descobrir la natura.  Un espai excepcional per a l'alumnat 
d'educació infantil.

 

QUÈ POTS FER A L’AQUÀRIUM?

BENVINGUTS A L'AQUÀRIUM
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https://www.aquariumbcn.com/ca/aquaris/planeta-aqua/
http://www.aquariumbcn.com/explora-zona-infantil-2/?lang=ca


Tocar, observar, experimentar... el departament d’educació ha preparat tallers experimentals perquè els infants descobreixin 
alguns dels aspectes de la vida marina.

ACTIVITATS   EXPERIMENTALS1
Taller + visita lliure
Com són els taurons? Què mengen? Com neixen? Esbrinem-ho!

Seguint les pistes que han deixat els taurons de L’Aquàrium de Barcelona, els nens i nenes es convertiran 
en investigadors per descobrir, a partir de l’observació i la manipulació de material biològic, aquests 
peixos tan magnífics.

Taller + visita lliure
Quants braços tenen les estrelles de mar? On tenen la boca? Es poden moure? Investiguem-ho!

Un petit conte i una cançó convidaran els infants a conèixer les estrelles de mar i alguns dels seus 
parents. Els nens i nenes podran observar directament com són aquests invertebrats marins, cosa que 
desvetllarà la curiositat dels infants per la descoberta i que els farà fer-se preguntes. El taller acaba amb 
una conversa per compartir les emocions i les descobertes fetes. 

ALETA DE TAURÓ

LES ESTRELLES I EL MAR

1.1

1.2

45 min

45 min

25

25

màx.

màx.

Entrada + taller 
+ material

11 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

Entrada + taller 
+ material

11 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

Nivells educatius: 

P3-P4-P5

Nivells educatius: 

P2-P3-P4-P5

baixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí els recursos de l’activitat

baixa’t aquí els recursos de l’activitat
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https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/recursos-educatius/
https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/recursos-educatius/
https://www.youtube.com/watch?v=vlvXurV83IA


Taller de dansa + visita lliure
Com es mouen els peixos?Com interactuen amb el món que els envolta?

A través de la dansa descobrirem l’aigua com a medi, les diverses formes que pot tenir el cos d’un peix, i el 
seu sistema de locomoció.

Convidem als infants a explorar el moviment amb el seu propi cos a partir d’un petita coreografia que 
muntaran a partir de la seva experiència.

DANSA LA MEDITERRÀNIA1.4

60 min 25 30min. màx.

Entrada + taller 
+ material

11 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

baixa’t aquí la guia del professorat

Nivells educatius: 

P3-P4-P5
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Nivells educatius: 

P3-P4-P5

45 min 25màx.
baixa’t aquí la guia del professorat

Taller + visita lliure
Com viuen els pingüins? Què mengen? Com es reprodueixen? Descobrim-ho!

Seguint les petjades que han deixat els nostres pingüins, els nens i nenes, a través de la investigació i 
l’experimentació, resoldran tots els enigmes que envolten el món d’aquestes aus tan sorprenents.

PETJADA DE PINGÜÍ1.3 Entrada + taller 
+ material

11 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

baixa’t aquí els recursos de l’activitat

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/recursos-educatius/ 


Descobrir, imaginar... de la mà de personatges i d’històries marines, els infants coneixeran com és la vida al fons del mar d’una 
forma divertida i entenedora.

ACTIVITATS  TEATRALITZADES2
Nivells educatius: 
P3-P4-P5

baixa’t aquí la guia del professorat

N'HI HA DE TOTS COLORS!2.1

Visita guiada +Teatre Interactiu Científic
Què hi faig, aquí? Aquesta aigua és molt freda! Necessito ajuda! Que algú em porti a les meves aigües 
tropicals!

A través de l’activitat els infants identificaran algunes característiques dels peixos com ara els colors, 
i les relacionaran amb l’entorn on viuen. Participant i gaudint de l'experiència també es potenciarà la 
sensibilització pel respecte i la conservació del medi natural. 

Entrada + teatre + visita guiada + material

12,60 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

120 min
Post TIC

50màx.35mín.
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Nivells educatius: 

P3-P4-P52.2

Visita guiada + Teatre Interactiu Científic
El tauró més gran de L’Aquàrium, ha desaparegut. La Doctora Pandora, amb l’ajuda dels seus amics del 
fons del mar, intentarà trobar-lo. Ho aconseguiran?

Al llarg de l’activitat els nens i nenes coneixeran diferents característiques i adaptacions dels animals que 
viuen al fons del mar, a través de les pistes que seguirà la Doctora Pandora per descobrir on és el tauró 
desaparegut.

EL MISTERIÓS CAS DEL TAURÓ DESAPAREGUT

120 min 50màx.35mín.
baixa’t aquí la guia del professorat

Post TIC

Entrada + teatre + visita guiada + material

12,60 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf


baixa’t aquí la guia del professorat

VIATGE AL PAÍS DE MARMARÀ2.3 Entrada + teatre

+ visita guiada 

+ material

12,60 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS

120 min 100màx.50mín.

Teatre amb llum negra + visita guiada
On és en Marmàra? Acompanyem la Mariel per tots els mars del món? Aventura i emoció assegurades!

Participant en aquesta activitat i gaudint-ne els infants observaran éssers vius en un entorn imaginari per identificar 
les característiques i les adaptacions al medi. Un magnífic escenari per sensibilitzar els nens i nenes i fomentar el 
respecte per la natura i la seva conservació.

Nivells educatius: 

P3-P4-P5
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Clica aquí 
per veure l’activitat

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yZk3rObXQig


Una immersió al llarg dels 21 aquaris mediterranis i tropicals on descobrireu la vida marina; llenguados amagats a la sorra, 
cavallets de mar entre les fulles de la posidònia, peixos pallasso jugant dins les anemones i diverses espècies de taurons, 
entre d’altres. Us convidem a conèixer-los a L’Aquàrium. 

LES VISITES3
Visita
Un passeig per observar i conèixer com és la vida al fons del mar de la mà d’un educador de L’Aquàrium.

Un educador o educadora de L’Aquàrium acompanyarà els infants en l'observació, el coneixement i la 
comprensió del fons del mar, pel recorregut dels aquaris mediterranis i tropicals i el gran Oceanari. 

Els infants podran descobrir el medi marí i els animals que hi viuen a partir de preguntes, anècdotes 
i observacions que despertaran la seva curiositat i prendran consciència, també, del respecte i la 
conservació del medi natural. 

VISITA GUIADA3.1

60 min 25 per guiamax.

Entrada + visita guiada + material

11,60 €Preu x alumne

TOT INCLÒS

Nivells educatius: 
P3-P4-P5

Nivells educatius: 

P3-P4-P5

baixa’t aquí la guia del professorat

Visita
Aquesta opció permet la visita de totes les àrees expositives de L’Aquàrium i és el mateix mestre qui 
condueix el grup.

Inclou la visita dels aquaris mediterranis i tropicals, el gran Oceanari i la resta d’espais: Planeta Aqua, 
Explora!, exposició Joies de la mar, terrassa panoràmica.

VISITA LLIURE3.2

baixa’t aquí la guia del professorat90 min

Entrada

+ material

10,10 €
Preu x alumne

TOT INCLÒS
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https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QJxdwRH5AT8


QUADRE  RESUM

VALORS EDUCATIUS

DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC DE L'AQUÀRIUM DE BARCELONA PER A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Suport al  mestre 

• Recursos didàctics: podeu baixar recursos educatius i fotos dins dels apartats 
Educació i Descobreix L’Aquàrium.

• Assessorament: si esteu desenvolupant algun projecte o treball sobre el medi 
marí, feu-nos arribar les vostres consultes a educacio@aquariumbcn.com 

• Dia del Mestre: els dimecres laborables del curs escolar podeu venir a conèixer 
la nostra proposta educativa. Demaneu-ne informació al Departament de 
Reserves.

Adaptació curricular 

Totes les nostres activitats, estan adaptades curricularment als nivells educatius 
a les que van adreçades, contribuint des d'un enfocament globalitzat al 
desenvolupament de les capacitats dels infants.

Equip Departament d'Educació

Experts educadors i biòlegs de L'Aquàrium elaboren i dinamitzen les diferents 
propostes educatives per apropar a l'alumnat al fascinant món submarí i ajudar-
vos en la vostra tasca docent.

4. INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Recomanades també per a cicles formatius 
de grau superior d’educació infantil.

Educació especial 
Totes les activitats poden ser adaptades 
a l’alumnat amb necessitats educatives 
especials. Es recomana una entrevista prèvia 
d’assessorament amb el Departament 
d’Educació.

Si esteu interessats en les activitats per 
primària i/o secundària podeu consultar el 
nostre web www.aquariumbcn.com  o demanar-
nos informació i us la enviarem.
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11€

11€

11€

11€

12,60€

12,60€

12,60€

11,60€

10,10€

https://www.aquariumbcn.com/ca/educacio/infantil/
https://www.aquariumbcn.com/ca/
mailto:educacio%40aquariumbcn.com?subject=
mailto:reserva%40aquariumbcn.com?subject=
mailto:reserva%40aquariumbcn.com?subject=
mailto:educacio%40aquariumbcn.com?subject=
www.aquariumbcn.com
mailto:educacio%40aquariumbcn.com?subject=


ALTRES SERVEIS

QUAN   I COM  FER  LA RESERVA 
És imprescindible reservar
amb antelació al telèfon de L'Aquàrium 

93 221 74 74
o a reserva@aquariumbcn.com

Obert tots
els dies 
de l'any, 
també el dilluns!

Aparcament per a autocars 

amb accés directe a les instal·lacions. 

Les inclemències meteorològiques 

no afecten la visita 
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Consulteu al nostre web els horaris d’alimentació d’algunes de les nostres espècies

Foto record:
us podeu emportar una foto record de la vostra visita 
només per 1€ més per cada alumne.

Activitats per a casals, 
esplais i escoles: 
durant les vacances escolars ens podeu 
visitar i participar en espectacles teatrals,  
visites interactives, tallers, jocs de pistes, etc. 
Sol·liciteu-ne la informació al  
Departament d’Educació

Dinars per a grups escolars:
la cafeteria/restaurant de L’Aquàrium ofereix 
dinars per grups a preu reduït.

https://www.aquariumbcn.com/ca/activitats/feeding-times/
mailto:reserva%40aquariumbcn.com?subject=
mailto:educacio%40aquariumbcn.com?subject=


Obrim tots els dies de l’any 
(dilluns inclosos)

HORARIS

www.aquariumbcn.com 
reserva@aquariumbcn.com

Tel. 93 221 74 74

LLOC
Moll d’Espanya del Port Vell, s/n
08039 Barcelona | Tel. 93 221 74 74

Aparcament autocars 
amb accés directe a L’Aquàrium

Segueix-nos a :

#aquariumbarcelona

SOS OCEANS

Amb la col·laboració de:Altres centres del Grup Aspro a Catalunya:

www.marineland.es www.aqualeon.es

https://www.aquariumbcn.com/ca/planifica-teva-visita/horaris-i-tarifes/
https://www.aquariumbcn.com/ca/
mailto:reserva%40aquariumbcn.com?subject=
https://www.google.es/maps/place/L’Aquàrium+de+Barcelona/@41.376837,2.184338,17z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a254b5b360b5:0x3b20125368799960!8m2!3d41.376837!4d2.184338
https://www.instagram.com/aquariumbarcelona/
https://www.facebook.com/aquariumbarcelona/
https://twitter.com/AquariumBcn
https://www.youtube.com/user/laquariumbarcelona

