Programa
d’activitats
per escoles
RECERCA · EDUCACIÓ · DIVULGACIÓ

Amb el suport de:

QUI SOM?
L’Associació Cetàcea neix l’agost de 2012, amb l’objectiu de
protegir, conservar i investigar la vida i hàbitats marins en el
litoral català. Mitjançant les nostres activitats esperem sumar
el nostre gra de sorra als milers que ja han aportat altres
organitzacions i persones en la preservació del medi marí i les
espècies que en ell hi viuen.

QUÈ FEM?
Centrem la nostra activitat en el desenvolupament d’activitats
i estudis que ens permetin assolir els objectius que ens vàrem
marcar en la nostra fundació. En aquest sentit s’han creat 3
àrees independents, però que treballen de forma coordinada,
per a poder desenvolupar campanyes i projectes, educatius i
formatius, de conservació i de recerca.

PREUS D’ACTIVITATS

120€ una classe
220€ dos classes*
(*el mateix dia)
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Dofins i Balenes,
els nostres veïns
del mar
Com és un dofí? I una balena? A prop nostre
viuen diverses espècies de cetacis!
A partir de vídeos, fotografies i el testimoni dels
nostres voluntaris coneixereu de primera mà
quins dofins i balenes habiten al mar Mediterrani
i aprendrem les principals característiques
d’aquests mamífers marins. A través d’un taller
aprofundirem molt més en aquest món.

OBJECTIUS
»» Conèixer la diversitat de cetacis del mediterrani.
»» Identificar les característiques generals dels cetacis.
»» Despertar la curiositat i l’interès pels cetacis.

CONTINGUTS
»» Cetacis del mar Mediterrani
»» Característiques generals dels cetacis
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Plàstics, els
habitants
indesitjats del mar.
Heu trobat alguna vegada un tros de plàstic a
la sorra de la platja? Tot el que sura al mar són
plàstics que contaminen?
A través d’un taller coneixerem la problemàtica
derivada de l’ús abusiu de plàstics en els animals
marins i entre tots proposarem diferents
alternatives per evitar l’ús d’aquest material.

OBJECTIUS
»» Identificar els plàstics com a elements
contaminants.
»» Conèixer com afecta la contaminació a les diferents
espècies que habiten al medi marí.
»» Proposar diferents solucions per evitar l’ús de
plàstics.

CONTINGUTS
»» Elements contaminants del medi marí
»» Afectacions de la contaminació a diferents espècies
del medi marí
»» Alternatives als plàstics
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Els cetacis.
Com viuen els gegants del mar?
Com viuen els cetacis? Com s’alimenten o es reprodueixen? Ho fan tots
de la mateixa manera?
A través d’un taller estudiarem les característiques observables i parlarem
de com es relacionen entre ells i amb el medi els diferents cetacis del mar
Mediterrani i descubrirem les principals diferències entre cetacis amb dents
i cetacis amb barbes.

OBJECTIUS
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Conèixer les espècies de cetacis que viuen al mar Mediterrani.
Identificar la funció de nutrició de diferents espècies de cetacis del
Mediterrani.
Identificar la funció de reproducció de diferents espècies de cetacis del
Mediterrani
Compendre com es relacionen amb el medi les diferents espècies de
cetacis del Mediterrani.
Descobrir les principals diferències entre odontocets i misticets
Classificar les espècies de cetacis del mar Mediterrani en odontocets i
misticets.

CONTINGUTS
»» Cetacis del mar Mediterrani
»» Funció de nutrició dels cetacis del mar Mediterrani
»» Funció de reproducció dels cetacis del mar Mediterrani
»» Funció de relació dels cetacis del mar Mediterrani
»» Diferències entre cetacis amb dents i cetacis amb barbes (odontocets i
misticets)
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Les aus marines.
Les viatjeres del mar.
Sabieu que l’ocell més amenaçat d’Europa és un ocell marí?
Les aus marines són animals força desconeguts ja que moltes d’elles només
s’acosten a la costa per reproduir-se, i en molts cassos ho fan lluny d’aqui,
aprofitant el mar Mediterrani únicament durant l’hivernada. Durant la sortida
identificarem les aus que anem observant i explicarem curiositats d’elles.

OBJECTIUS
»»
»»
»»
»»

Descobrir les diferents famílies d’aus marines del litoral català.
Identificar les espècies mes comunes d’aus marines del litoral català.
Despertar l’interès en descobrir el món de les aus.
Conèixer les funcions de les aus marines. Nutrició, reproducció i relació.

»» Identificar les principals amenaçes de les aus marines.

CONTINGUTS
»»
»»
»»
»»
»»

Espècies d’aus marines del litoral catala
Funció de nutrició de les aus marines del litoral català
Funció de reproducció de les aus marines del litoral català
Funció de relació de les aus marines del litoral català
Amenaçes de les aus marines

*Possibilitat de fer-la a l’exterior, prop de la costa, per veure ocells marins.
*Xerrada apte per cicle mitjà i superior.
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Contaminació al mar.
L’enemic sovint invisible.
Sabíeu que alguns estudis assenyalen que l’any 2050 hi haurà més
plàstics que peixos al mar? Com afecten les diferents arts de pesca als
habitants del mar?
Durant aquest taller us volem ensenyar alguns dels problemes que afecten
les espècies que trobem al mar durant les nostres sortides i convidar tothom
a formar part de la solució.

OBJECTIUS
»»
»»
»»

Identificar els principals elements contaminants del mar.
Conèixer com afecta la contaminació a les diferents espècies d’animals que
habiten al mar.
Proposar diferents solucions per evitar la contaminació del mar.

CONTINGUTS
»» Contaminació marina
»» Principals amenaçes de la biodiversitat marina.
*Xerrada apta per cicle mitjà i superior.
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Els cetacis,
part fonamental de
l’ecosistema.
Com

viuen

els

cetacis?

Com

s’alimenten

OBJECTIUS
»»
»»
»»
o

es

Identificar els principals elements contaminants del mar.
Conèixer com afecta la contamincació a les diferents
espècies d’animals que habiten al mar.
Proposar diferents solucions per evitar la contaminació
del mar.

reprodueixen? Ho fan tots de la mateixa manera? Quin

CONTINGUTS

paper juguen els cetacis dins de l’ecosistema marí?

»» El mètode de foto-id
»» Dades recollides durante les sortides del projecte de
foto-id
»» Resultats obtinguts amb el mètode de foto-id

A través d’un taller descobrirem com es relacionen entre
ells i amb el medi els diferents cetacis del mar Mediterrani.
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OBJECTIUS

La relació de la pesca
amb el medi marí.

»»
»»
»»

Entendre quins són els efectes de la pesca en els ecosistemes és
fonamental per poder desenvolupar eines de gestió pesquera que
assegurin la viabilitat dels recursos pesquers, però també de les espècies
que viuen als diferents ecosistemes. El sector pesquer és un sector econòmic
important en moltes comunitats costaneres i utilitza diverses metodologies.
Algunes d’elles són selectives i altres no, però totes causen un impacte en els
ecosistemes i en les espècies que hi viuen. De la mateixa manera, algunes
espècies poden causar impactes a la pesca, com ara la pèrdua de captures o el
trencament de xarxes. Explorarem els resultats d’aquestes interaccions per tenir
un millor coneixement dels impactes generats a l’ecosistema.
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»»
»»

Conèixer els diferents tipus de pesca utilitzada a la costa
catalana.
Compendre la diferència entre pesca sostenible i pesca no
sostenible.
Entendre la diferència entre pesca selectiva i pesca no
selectiva.
Identificar els efectes de la pesca sobre els ecosistemes.
Conèixer que podem fer nosaltres.

CONTINGUTS
»»
»»
»»
»»

Tipus de pesca utilitzada a la costa catalana.
Impotància del sector pesquer a Catalunya.
Diferències entre pesca selectiva i no selectiva i sostenible
i no sostenible.
Efectes directes i efectes indirectes de les interaccions de
la pesca amb l’ecosistema i les espècies que l’habiten.

Més informació:
www.associaciocetacea.org
Contacta’ns aquí:
educacio@associaciocetacea.org
info@associaciocetacea.org
Segueix-nos a les xarxes:
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