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QUÈ POTS FER A L’AQUÀRIUM?
Programa Educació Primària 2022-2023

1. Tallers experimentals 
Observació, experimentació, investigacions… activitats adequades als currículums 
establerts dels cicles inicial, mitjà i superior de primària. 

2. Activitats teatralitzades 
Activitats per al cicle inicial de primària. Històries del mar per viure-les com a 
protagonista i conèixer millor l’entorn.

3.1 Visita guiada
Adaptada als nivells educatius dels cicles inicial, mitjà i superior, la visita transcorre 
pels 21 aquaris mediterranis i tropicals i el gran Oceanari, de la mà d’un educador de 
L’Aquàrium. 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 i el gran Oceanari, Planeta Aqua, Explora! i l’exposició Joies 
de la mar. 

4. Una nit amb els taurons
Una experiència fascinant: tallers, joc de pistes, llegendes… i dormir sota la mirada 
dels taurons.

5. 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 i educatiu amb moltes interactivitats per tocar, mirar, escoltar, investigar 
i descobrir la natura: els aiguamolls del Delta de l’Ebre, la Costa Brava i una cova 
submarina de les illes Medes.
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https://www.aquariumbcn.com/ca/aquaris/planeta-aqua/
http://www.aquariumbcn.com/explora-zona-infantil-2/?lang=ca
http://www.aquariumbcn.com/explora-zona-infantil-2/?lang=ca
https://www.aquariumbcn.com/ca/aquaris/planeta-aqua/


Observar, manipular, experimentar, deduir… el departament d’educació ha preparat diversos tallers experimentals perquè el vostre alumnat descobreixi 
alguns dels aspectes de la vida marina.

1. TALLERS EXPERIMENTALS

Visita guiada + taller experimental

Cal donar resposta a un accident que ha passat al mar a l’altra banda de l’Atlàntic. S’ha 
d’investigar! Podrem resoldre l’encàrrec? 

L’alumnat es convertirà en experts investigadors marins. A partir de l’observació de mostres 
biològiques i en petits grups, l’alumnat coneixerà la morfologia, l’alimentació i els diferents tipus de 
reproducció que presenten els taurons. També descobriran la diversitat d’espècies existents i les 
principals amenaces a les quals estan sotmeses a la natura.

1.1 Investiguem els taurons

1.2 Mira, un peix!

Visita guiada + taller experimental

Com són aquests vertebrats marins? Com ho fan per menjar, viure i reproduir-se? Tenen la talla 
mínima per ser pescats? Com podem saber si és peix fresc? 

L’alumnat es convertirà en autèntics experts científics per investigar l’encàrrec que ens han 
demanat. A partir de l’observació i la manipulació d’un peix i diferents materials biològics, l’alumnat 
identificarà les característiques d’aquest grup de vertebrats marins: aletes, brànquies, escates, els 
seus sentits... També relacionarà les seves formes i les adaptacions al seu hàbitat.

Tot inclòs

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

120 min 25màx.
Entrada + taller 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí el guió de l’activitat

Tot inclòs

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

120 min 25màx.
Entrada + taller 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí el guió de l’activitat

Clica aquí 
per veure l’activitat

Clica aquí 
per saber-ne 
més curiositats
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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/AQUARIUMBCN_GUIO_VISITA-TALLER_TAURONS-EP.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2014/04/GUIO_ACTIVITAT_PEIXOSEPred.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d0WCZd1fvVo
https://www.aquariumbcn.com/especies/ca/m-ca/morena-2/


1.3 Explorem la platja

Visita guiada + taller experimental

Experimentació i anàlisi de l’aigua, la sorra i organismes vius de la platja per descobrir les 
característiques d’aquest ecosistema marí.

L’alumnat es convertirà en biòleg marí i en grups de treball analitzarà la sorra i l’aigua de la platja 
i identificarà algunes adaptacions dels organismes que hi viuen i les seves relacions. El taller 
permetrà descobrir les característiques d’un ecosistema marí.

Visita guiada + taller experimental

Què fan els organismes marins per preservar l’espècie? 

Mitjançant un joc de preguntes i observacions, l’alumnat descobrirà les estratègies que fan servir 
per sobreviure. Per grups de treball, es simularan diferents estratègies per capturar les preses 
i la relació amb l’alimentació, s’observaran ous de diferents organismes per conèixer com es 
reprodueixen i s’identificaran diferents sistemes de defensa.

1.4 Sobreviure! 
El joc del comportament

Tot inclòs

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

120 min 25màx.
Entrada + taller 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí el guió de l’activitat

Tot inclòs

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

120 min 25màx.
Entrada + taller 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí el guió 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
http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2015/04/AQUARIUMBCN_GUIO_VISITA-TALLER_LA-_PLATJAbaixa-EP.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2014/04/AQUARIUMBCN_GUIO_VISITA-TALLER_SOBREVIURE-EP.pdf


1.5 Visc al mar i no sóc un peix

Visita guiada + taller experimental

Com és, com viu i com s’adapta un animal invertebrat dins del mar?

S’identificaran les característiques dels animals invertebrats a partir d’observacions d’organismes vius, 
i es classificaran utilitzant claus dicotòmiques senzilles. Per grups, l’alumnat es convertirà en autèntics 
biòlegs marins observant i descrivint un animal invertebrat per conèixer les seves característiques i 
adaptacions al medi.

Tot inclòs

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

120 min 25màx.
Entrada + taller 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

baixa’t aquí el guió de l’activitat

Clica aquí 
per saber-ne 
més curiositats
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1.6 Descobrint els vertebrats  NOVETAT!

Visita guiada + taller experimental

Què tenen en comú els axolots, els pingüins i els camaleons? I amb els dofins i els taurons? 
Cal investigar-ho! Prepareu-vos per descobrir el món dels vertebrats. 

L’alumnat es convertirà en científics experts per investigar una troballa feta en una platja de les 
Illes Balears. A partir de l’observació i la manipulació de material biològic, l’alumnat identificarà 
les principals característiques, i les diferències que hi ha entre els diversos grups de vertebrats.

Tot inclòs

25màx.C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

120 min Entrada + taller 
+ material

12,60 €
PER ALUMNE

baixa’t aquí la guia del professorat

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf
http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2015/04/GUIO_ACTIVITAT_INVERT-EPred.pdf
http://www.aquariumbcn.com/especies/especies/anemona-de-mar/
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.aquariumbcn.com/wp-content/uploads/2013/07/AQUARIUMBCNGUIAPROFESSORATINFOGNRL-CAT.pdf


Descobrir, imaginar... de la mà de personatges i d’històries marines, el vostre alumnat coneixerà com és la vida al fons del mar d’una forma divertida i 
entenedora.

2. ACTIVITATS TEATRALITZADES

2.1 La màgia dels colors

Visita guiada + Teatre Interactiu Científic
 
L’Evarist s’ha perdut al Mediterrani. Com s’ho farà aquest peix pallasso per tornar al seu mar 
tropical? Trobarà la seva anemone?

Amb l’ajuda de l’alumnat i dels peixos del mar que ens trobarem, segur que podrem ajudar 
l’Evarist i respondre aquestes i d’altres preguntes. A través de l’activitat l’alumnat identificarà les 
característiques d’alguns animals marins per adaptar-se al seu medi. 

2.2 El misteriós cas del tauró desaparegut

Visita guiada + Teatre Interactiu Científic

En Jordi, 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.

C. Inicial 120 min 35

35

50

50

min.

min.

màx.

màx.

Tot inclòs

Entrada + teatre 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

Post TIC

C. Inicial 120 min

Tot inclòs

Entrada + teatre 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNEbaixa’t aquí la guia del professorat

Post TIC
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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


Teatre amb llum negra + visita guiada

La Mariel ha perdut el seu peix imaginari, en Marmarà. Vols acompanyar-la per tots els mars del 
món? El trobareu?

El viatge proposa viure aventures sensacionals i descobrir com es viu al fons del mar. Observar 
éssers vius en un entorn imaginari, identificar-ne característiques i adaptacions al medi, sensibilitzar 
per la conservació i respecte de la natura, són els companys de viatge d’aquesta activitat.

2.3 Viatge al país de Marmarà

Amb 
llum 

negra!

Tot inclòs

C. Inicial 120 min Entrada + teatre 
+ visita guiada 

+ material

12,60 €
PER ALUMNE

baixa’t aquí la guia del professorat

Clica aquí 
per veure l’activitat

50 100min. màx.
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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.

3. LES VISITES

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

Descobrir aquaris mediterranis, tropicals i el gran Oceanari, els 
éssers vius que els habiten, com es relacionen entre si i amb 
l’entorn. Preguntes, explicacions, curiositats per apropar-se al 
medi aquàtic, tan proper i tan llunyà alhora.

Aquesta opció permet la visita de 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 i terrassa panoràmica.

3.1 Visita guiada
90 min 25/guiamàx.

Entrada + visita 
guiada + material

11,60 €
PER ALUMNE

Tot inclòs 3.2 Visita lliure
90 min

Entrada 
+ material

10,10 €
PER ALUMNE

Tot inclòs

Clica aquí 
per veure l’activitat

baixa’t aquí la guia del professorat baixa’t aquí la guia del professorat
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C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

https://www.youtube.com/watch?v=QJxdwRH5AT8
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


Dormir al túnel de l’espectacular Oceanari. Es tracta de l’aquari més gran i amb un nombre més gran d’espècies de L’Aquàrium de Barcelona: 36 metres de 
diàmetre i 5 de profunditat, 4.500 m3 d’aigua. A més de les estrelles de L’Aquàrium –els taurons solraig de sorra (Carcharias taurus)– dormiràs amb milers 
de peixos com orades, morenes, rajades…

4. UNA NIT AMB TAURONS!!!

Dormir amb taurons per a tota la classe*

Una experiència impressionant. Tota la nit: de les 19.30 a les 10 del matí del dia següent. 

Una oportunitat única d’estar una nit junts tota la classe dormint amb els taurons i participar en 
tallers, jocs de nit i descobertes que convertiran l’alumnat en veritables coneixedors dels taurons. 
Al matí, veuran i coneixeran també les tasques que dia a dia fan els submarinistes per tenir cura 
dels taurons. Dormir amb taurons: cap alumne se n’oblidarà mai! 

* L’activitat requereix autoritzacions i materials específics. Demaneu-ne informació.

Entrada + activitats 

+ sopar + esmorzar 
+ material + 
assegurança

65€ PREU X 
ALUMNE

Tot inclòs
tota la nit! 25màx.

baixa’t aquí la guia del professorat
baixa’t aquí el guió de l’activitat

- 8 -

C. Inicial
C. Mitjà
C. Superior

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/AQUARIUMBCN_GUIO_DORMIR_AMB_TAURONS-ESCOLES.pdf


Valors educatius 

Adaptació curricular 
Totes les nostres activitats i tallers estan adequades als currículums dels 
cicles inicial, mitjà i superior. 

Suport al mestre 
• Recursos didàctics: podeu baixar recursos educatius i fotos dins 
els apartats:   Descobreix L’Aquàrium i Educació

• Assessorament: si esteu desenvolupant algun projecte o treball sobre 
el medi marí, feu-nos arribar les vostres consultes 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

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

Quan i com fer la reserva 
És imprescindible reservar amb antelació al telèfon  

932217474 o a reserva@aquariumbcn.com
Obert tots els dies de l’any, també el dilluns.

Les inclemències meteorològiques no afecten la visita. 
Promocions especials de novembre a febrer.

Recorda!  També es pot accedir gratuïtament a l’espai EXPLORA!, al 
PLANETA AQUA, a l’exposició Joies de la mar, i a la terrassa panoràmica i 
tornar a veure tots els aquaris. 

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

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

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

         Consulteu al nostre web els horaris d’alimentació d’algunes de  
         les nostres espècies

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


12,60€

12,60€

12,60€

12,60€

12,60€

12,60€Descobrint els vertebrats

12,60€

12,60€

12,60€

11,60€

10,10€

65€

QUADRE RESUM DEL PROGRAMA PEDAGÒGIC 
DE L’AQUÀRIUM DE BARCELONA PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

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 d’infantil  
i/o secundària podeu consultar el nostre web 

www.aquariumbcn.com  
o demanar-nos informació i us l’enviarem. 
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https://www.aquariumbcn.com/ca/ 
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

