
V A L È N C I A
la mar a

les teues 
mans
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EDUCATIVES 
2022/23



En quina
aventura

t’embarques?

Si vens 
a visitar-nos entre 

l'1 de setembre 
i el 10 de març 
gaudiràs d'un 

descompte especial! 

de les nostres travessies 
educatives seguint el full de 

ruta que marca L‘Agenda 2030 
per al Desenvolupament 

Sostenible, centrada en dos 
objectius fonamentals: 

l'ODS 4 (Educació de qualitat) 
i l'ODS 14 (Vida Submarina).

GAUDEIX



ACTIVITATS 
EDUCATIVES 
2022/23

EXPEDICIÓ EXPRESS
Un interessant recorregut per 
les instal·lacions més rellevants de 
l’Oceanogràfic que et permetrà descobrir 
curiositats sobre el món submarí.

VIATGE PEL MEDITERRANI
Coneix els diferents ambients mediterranis i 
com protegir-los de les principals amenaces 
humanes a les quals s’enfronten.

CINEMA 4D
Gaudeix d'una nova 
manera de veure pel·lícules 
en quatre dimensions al 
nostre Auditori Mar Roig.

VIATGE PER LA CONSERVACIÓ
Aprèn a protegir els nostres hàbitats 
gràcies als projectes d'investigació, 
conservació i divulgació de la Fundació 
Oceanogràfic.

VIATGE ALS POLS
Una travessia des de l’Àrtic 
fins a l’Antàrtic on descobriràs 
les belugues, els pingüins i els 
ecosistemes on habiten. 
Investiga com el factor humà 
està afectant l’entorn. VIATGE DE LES TORTUGUES

Marines, terrestres, d’aigua... Existeixen tots 
estos tipus de tortugues que coneixerem 
en este recorregut per l'Oceanogràfic. 
Troba les seues diferències!

VIATGE DEL TAURÓ
Aprèn sobre els taurons, la seua 
alimentació i la seua reproducció, 
i ajuda'ns a desmitificar a estos 
increïbles animals. Són ells els 
vertaders depredadors de la mar?

VIATJANT AMB MARINA
Coneixeràs algunes espècies de 
tortugues marines. Investiga sobre les 
amenaces a les quals s'enfronten i visita 
l'ARCA (Àrea de Recuperació i 
Conservació d'Animals de la Mar).

VIATGE LA MAR D’ESPECIAL
Adaptem l’experiència educativa als grups 
amb diversitat funcional. Una aventura 
sensorial.

“IMMERSIÓ” A  L’AQUARI
Submergeix-te a les zones més secretes de l’Oceanogràfic: 
visita la zona tècnica on caminaràs per damunt de l’aquari 
de taurons i descobriràs el dia a dia del personal que cuida 
els taurons. 
Des de 3r de Primària.

DORMIR AMB TAURONS
Passa un dia d'aventures inoblidables a 
l’Oceanogràfic: dorm al costat dels taurons 
i realitza una gimcana nocturna pels 
aquaris. Inclou entrada, sopar i desdejuni.

Duració
dels viatges:

1h 15 min

Totes les activitats s'adaptaran a l'edat 
dels alumnes. Les activitats poden veure's 
modificades o cancel·lades a causa de les 
restriccions sanitàries de cada moment.



Tallers de LA CIÈNCIA A ESCENA

Desperta les vocacions científiques del teu alumnat a través 
del fantàstic món de la ciència.

Exposició VIRAL

Descobreix amb el teu grup l'experiència del contagi que 
pot causar malalties, provocar el riure a riallades, badalls 
interminables o, fins i tot, generar estats d'opinió. 

Novetat

SOS Planeta

A través d'interessants experiments científics, coneix els 
reptes que hem de superar per a salvar l'equilibri que fa 
possible la vida en el nostre planeta  

Informa't de les nostres visites guiades i tallers científics 
adaptats al nivell curricular del teu grup.

Planetaris en directe  
adaptats al nivell curricular 
del teu grup. 

+ INFO

PROJECCIÓ

Coneix a les criatures voladores 
més grans de la història quan els 
dinosaures caminaven per la terra. 
El teu alumnat coneixerà com estos 
enormes rèptils alats solcaven els 
cels desafiant la gravetat.

Novetat

FLYING MONSTERS 3D 

Presentació de dofins inclosa en l'entrada

4,60€ 4,60€ 6,90€ 15,80€ 15,80€ 19,20€

Museu Hemisfèric M+H M+O H+O M+H+O

3,20€ 3,20€ 5,30€ 13,50€ 13,50€ 15,50€

Entrada
escolar

Preu

Preu
especial*

* Preu especial per a centres escolars de la Comunitat Valenciana per 
a visites de l’1 de setembre de 2022 al 10 de març de 2023

Preu
especial*2022-2023

Preu
especial*2022-2023

Oceanogràfic

Oceanogràfic + Viatge als pols 

Oceanogràfic + Viatge pel Mediterrani 

Oceanogràfic + Viatge de les tortugues 

Oceanogràfic + Viatjant amb Marina

Oceanogràfic + Viatge de la conservació

Oceanogràfic + Viatge del tauró

14,50€

17,50€ 13,40€

17,50€ 13,40€

17,50€ 13,40€

17,50€ 13,40€

17,50€ 13,40€

17,50€ 13,40€

10,90€ Oceanogràfic + Viatge la mar d’Especial (NEE)

Oceanogràfic + Expedició Expressa

Oceanogràfic + Immersió a l’aquari

Oceanogràfic + Dormir amb Taurons

Oceanogràfic + Museu de les Ciències 
+ Hemisfèric + Dormir amb Taurons

CINEMA 4D (complement a l’entrada de l’Oceanogràfic)

17,50€

17,50€ 13,40€

21€ 16,40€

90€

95€

3€ 2€

13,40€



Informació i reserves:
Tel. 960 47 06 47 · escolares@oceanografic.org

www.oceanografic.org/escolares

Segueix-nos en:oceanografic.org/escolares

Pots consultar tota la informació 
detallada a la nostra web:

JORNADES 
DEL PROFESSORAT
Si vols conèixer de primera mà la nostra 
oferta educativa, consulta les dates 
disponibles i inscriu-te en les nostres web. 

ZONA PÍCNIC 
ESCOLAR GRATUÏTA
És necessari reservar amb antelació 
ja que l'aforament és limitat. 

Sol·licita informació de menús de grup 
i reserva en la nostra web.

RESTAURACIÓ 
PER A GRUPS ESCOLARS

info
per al professorat


