EL MAR A
LES TEUES MANS
ACTIVITATS EDUCATIVES
2020/2021

ELS VIATGES
DE L'OCEANOGRÀFIC
Realitza un viatge temàtic posant l'accent en
els continguts curriculars i adaptat a l'edat dels teus
alumnes. Tria entre els diferents viatges educatius
de l’Oceanogràfic i aprén sobretot sobre el medi marí
que ens envolta.

Duració
dels viatges:

1h 30min

A més, si vens a visitar-nos
entre l'1 de setembre i el 12 de març
gaudiràs d'un descompte especial!

Viatge
als pols
Viatge de la
conservació marina
Viatge darrere
de l'aquari
Viatge la
mar d'especial
Viatge
express guiat

Viatge pel
Mediterrani
Viatge
del Beagle
Viatge de la
tortuga babaua
El viatge de
la taurona

Viatge
als
pols

Viatge express
guiat
Realitza un interessant recorregut per les
instal·lacions més rellevants de l’Oceanogràfic,
i coneix les curiositats més característiques
contades per l’equip d’educació.

Viatja de l'Àrtic a l'Antàrtic,
coneix els mamífers marins que
habiten a l’Oceanogràfic i recrea
un varament per a conéixer les
pautes a seguir en tal cas.

4-18 anys
3€ + entrada Oceanogràfic

3€ + entrada Oceanogràfic
4-18 anys
(Inclou la visita zona tècnica
de delfinari per a Secundària)

Viatge la mar
d'especial
El departament d'educació
de l’Oceanogràfic proposa una
adaptació de les activitats educatives
oferides en funció de les necessitats
concretes que presente cada grup.
Fes que els teus alumnes gaudisquen
de la visita, potenciant els seus sentits
amb mostres reals d'animals marins.
Màxim 25 alumnes
Totes les edats
2,50€ + entrada Oceanogràfic

Viatge de la
conservació marina
Passeig per les instal.lacions de temperats
i tropicals descobrint les amenaces humanes que
influeixen negativament en el medi marí. Descobreix
les possibles solucions que són al nostre abast.
4-18 anys / 3€ + entrada Oceanogràfic

Viatge darrere
de l'aquari
Si el teu interés és conéixer l'interior de l’Oceanogràfic des d'un punt de vista
tècnic i pràctic, no pots perdre't la visita a la zona de quarantena i l'aquari
d'Oceans des de dins. Veuràs reflectit el treball diari dels cuidadors i descobriràs
peixos com els taurons des d'una altra perspectiva. Opta pel privilegi de descobrir
el que hi ha darrere de l'aquari, el recordareu per sempre.
10-18 anys
6,50€ + entrada
Oceanogràfic

Viatge
pel
Mediterrani

dormir
AMB
TAURONS

T'acostem la mar Mediterrània
d'una forma especial, motivant-te
a protegir-la amb atractives activitats
didàctiques en contacte amb
diferents invertebrats marins.
Sé el primer a realitzar una activitat
d'allò més interactiva.

Viu l'experiència de dormir sota l'atenta mirada dels taurons.
Si eres aventurer i atrevit, passa una nit a l`Oceanogràfic plena
de sorpreses.
Inclou: activitat nocturna, sopar, desdejuni, i una entrada
a l’Oceanogràfic o entrada combinada (Oceanogràfic + Museu
de les Ciències + Hemisfèric) per a l'endemà.
5-18 anys / A partir de 85€

Cinema

4D

4-18 anys / 3€ + entrada Oceanogràfic

Viatge del Beagle

Viu una experiència
sensorial al nostre
cinema 4D.

Recreem part del recorregut del viatge del Beagle
a l'aula i descobrim les noves instal·lacions d'Illes
Oceàniques i Oceans. Submergeix-te en el submarí
d'investigació Nautilus a través d'unes ulleres de
realitat virtual que t’ajudaran a descobrir una expedició
tan emocionant com el famós viatge de Darwin.

A partir de 4 anys
Suplement de 3€

6-18 anys / 4,50€ + entrada Oceanogràfic

Viatge de la
tortuga babaua
Coneix els rèptils de l`Oceanogràfic, l'àrea
privada de recuperació i conservació de
tortugues marines i la importància de les bones
practiques com a solució a algunes de les
amenaces humanes amb un joc digital a l'aula.
6-18 anys / 3€ + entrada Oceanogràfic

viatge
de la
taurona

Aprén sobre els taurons i ajuda'ns
a desmitificar a aquests grans esquals.
Són ells els vertaders depredadors de
la mar? Descobreix-ho amb nosaltres!
4-18 anys / 3€ + entrada Oceanogràfic
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OCEANOGRÀFIC

2020
2021

Preu
especial*

Entrada Oceanogràfic

13,80€

10€

Entrada Oceanogràfic + Viatge als pols

16,80€

12,50€

Entrada Oceanogràfic + Viatge de la conservació marina

16,80€

12,50€

Entrada Oceanogràfic + Viatge pel Mediterrani

16,80€

Entrada Oceanogràfic + Viatge de la tortuga babaua

OCEANOGRÀFIC

2020
2021

Preu
especial*

Entrada Oceanogràfic + Dormir amb taurons

85€

-

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències
+ Hemisfèric + Dormir amb taurons

90€

-

12,50€

Cinema 4D (complementa la entrada de l'Oceanogràfic)

3€

2€

16,80€

12,50€

Presentació de dofins inclosa en la entrada

Entrada Oceanogràfic + Viatge de la taurona

16,80€

12,50€

Entrada Oceanogràfic + Viatge la mar d'especial (NEE)

16,30€

12€

Entrada Oceanogràfic + Viatge express guiat

16,80€

12,50€

Entrada escolar

Entrada Oceanogràfic + Viatge del Beagle

18,30€

13,80€

PVP

Entrada Oceanogràfic + Viatge darrere de l'aquari

20,30€

15,50€

Preu especial*

Museu Hemisfèric M+H

M+O

H+O

M+H+O

4,30€

4,30€

6,50€

15€

15€

18,60€

3€

3€

5€

12€

12€

15€

Presentació de dofins inclosa en la entrada

Exposicions del Museu
Teatre de la Ciència NEW

Tallers La Ciència a Escena

Científic per un dia
Robotets
Fred, fred
Guardians de la Terra NEW
Horror al buit

Estudi de TV
Màgia química
Micrarium: mirant l'invisible
Sons: música i naturalesa
Al roig viu
¡aLUZina!
Robots

>2n Cicle
≥2n Curs ≤1er Cicle
≥3er Curs ≤1er Cicle
≥2n Cicle
≥2n Cicle

≥3er Cicle
≥2n Cicle

≥3er Cicle
≥3er Cicle

30
60
90
45
90
45
60
45
90
45

Projeccions

Amazon Adventure NEW

Planetaris en directe
Astromenuts

La nostra llar al cosmos

Planetaris digitals

Viatjant amb la llum NEW
Planetari d'Escher NEW

90

TALLERS la Ciència a Escena

Duració
minuts

Cicles
Formatius

45
45
45

Oceans: Our Blue Planet NEW
Secrets of the Universe

45
45

45

Volcans

Un passeig pel sistema solar

Secundària
Batxillerat

Continguts

Primària

hemisfÈric

Infantil

Duració
minuts

Cicles
Formatius

Secundària
Batxillerat

Continguts

Primària

museu de
les ciÈncies

Infantil

* Preu especial per a visites de l’1 de setembre de 2020 fins al 12 de març de 2021

≥2n Cicle

45
45
45

≥2n Cicle

30
30

3€

i
info
PER A PROFESSORAT
Material didàctic descarregable
disponible en la nostra web:

oceanografic.org/escolares

Jornades
del professorat

CANTINA ESCOLAR
gratuïta

Cada trimestre l’Oceanogràfic
organitza una jornada de
presentació de tota la seua oferta
didàctica dirigida al professorat.
Consulta les dates disponibles
i inscriu-te en:
www.oceanografic.org/escolares

Espai destinat a grups
escolars amb l’entrada
a l’Oceanogràfic.
Reserva prèvia segons
disponibilitat.
Aforament limitat.

Informació i reserves: Tel. 960 47 06 47
escolares@oceanografic.org · www.oceanografic.org/escolares
Segueix-nos en:

Restauració
per a grups
escolars
Sol·licita informació dels
menús de grup en tots els
nostres restaurants i reserva
prèviament en la nostra web.

