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L'Escola del Mar  

És un projecte educatiu, dirigit als alumnes  

escolars de les etapes infantil, primària i 

secundària, que pretén sensibilitzar-los en la 

necessitat de conservar l'entorn, a partir del 

contacte amb el medi litoral i marí . El 

projecte de l’Escola del mar  es desenvolupa 

sota el marc de l’Educació ambiental i el 

foment del desenvolupament sostenible. La 

participación activa dels alumnes, les 

activitats a l’aire lliure, la interpretació i 

experimentació directa en el medi, són 

mètodes de treball principals de la nostra 

activitat. 
 

Finalitats educatives  

 Conèixer el medi litoral i costaner.  

 Valorar els diferents medis i la seva diversitat.  

 Conèixer l'us dels recursos naturals a través d'una activitat tradicional com 

és la pesca.  

 Adquirir actituds respectuoses amb el medi actuant en favor del mateix.  

 Sensibilitzar en les problemàtiques ambientals actuals.  

 Conèixer els canvis del paisatge per tal d'entendre el funcionament de la 

nostra societat.  
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Els grups fan estades programades amb una durada entre 

2 i 5 dies. Les activitats es basen en l'observació, la 

discussió i l'experimentació sobre el medi, usant material 

de suport adequat.  

El treball de reconeixement del medi es fa sobre els 

espais naturals de manera directa, especialmente a la 

platja, en el espai sorrenc i en els espigons de roca. 

 

Proposta d'activitats  

El programa de treball consta de diferents mòduls que els educadors poden 

organitzar:  

 Descobrint la platja.  

 Caminant per l'espigó.  

 La pesca: visita al port de 

Vilanova.  

 La llotja del peix.  

 Investigant el paisatge.  

 Observació d'aquaris.  

 Jocs amb xarxes.  

 Astronomía: un viatge pels 

planetes i estels.  

 Tallers: plàstica, nusos, pots 

de sorra, etc...  
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Es treballa en grups de 12 a 15 participants per monitor aquest és un dels trets 

diferencials que dona qualitat a la nostra proposta educativa, amb un horari de 

matí, tarda i nit. El programa pedagògic comença i acaba al centre però, si  el 

mestre  ho troba adequat, s'ofereixen recursos educatius per realitzar activitats 

previes i/o posteriors a l’escola. 

Més imatges  

Material de suport:  

 Mitjans audiovisuals: vídeo, 

diapositives, música...  

 Aquaris amb espècies 

mediterrànies.  

 Col.leccions zoològiques.  

 Xarxes, ormeigs i d'altres estris 

mariners.-sala temàtica 

 Exposicions  

 Bòveda celeste de simulació 

d'estels.  

 Sinulador sol-terra-lluna 

 Telescòpi.  

 Material informàtic.  

 Biblioteca especialitzada.  

 

 

Penseu que ....  

Les activitats de vida quotidiana a la Casa de Colònies com llevar-se, higiene 

personal, neteja, parar i desparar taula, etc... son responsabilitat dels educadors 

del grup.  

Per concretar el programa, uns mesos abans de l'estada, els responsables 

pedagògics de l'Escola del Mar es posen en contacte amb les escoles que hagin fet la 

reserva. Es poden concertar visites si és necessari. Trobareu tota la información al 

dossier de mestres que rebeu quan reserveu una estada. 
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