
El Centre de la Platja és l’equipament 
municipal d’educació ambiental i 
d’informació del litoral de referència a 
Barcelona. 

Situat a la platja del Somorrostro, ofereix 
un conjunt de serveis per conèixer les 
platges de la ciutat i per gaudir-ne de 
manera cívica, sostenible i segura. 

Temporada 2016MATERIALS DIDÀCTICS EN PRÉSTEC GRATUÏT
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Activitats per a grups
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On som?

Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja. 
Sota el passeig Marítim, davant de l’Hospital del Mar.

Telèfon: 932 210 348 
centreplatja@bcn.cat

Com arribar-hi?

Bus: 36, 45, 59 i D20 
Metro: L4 Ciutadella – Vila Olímpica / L4 Barceloneta 
Tramvia: T4 Ciutadella – Vila Olímpica 
Bicing: Pg. Marítim / Ciutadella – Vila Olímpica

Quan hi som?

Fins al 31 de maig:  
de dimarts a diumenge de 10 a 14 h 
De l’1 de juny al 30 de setembre:  
de dimarts a diumenge de 10 a 19 h

MOTXILLA ECOLÒGICA per cada exemplar:

Massa publicació: 23 g 
Petjada de carboni: 12 g de CO2 eq
Residus generats: 85,5 g

Per produir cada unitat d’aquesta publicació s’han generat 12 grams de 
CO2. Aquestes emissions s’han compensat a través del projecte “Cenol and 
Telha Forte Ceramics switching fuel project” que utilitza biomassa de residus 
forestals en lloc de la massa forestal nadiva com a combustible per a la 
industria ceràmica local a l’estat de Pará, al Brasil.

IMPRÈS EN PAPER 100% RECICLAT

Consum aigua: 2,2 l
Consum energia: 1,54 MJ
Consum matèries primeres: 28 g 

barcelona.cat/ecologiaurbana   
@BCN_Ecologia / #centredelaplatja

Segueix al Grup d’Amics i Amigues a  
www.facebook.com/amicscentredelaplatja

Tipus d’activitats que es realitzen:

  Tallers

  Itineraris

  Espectacles

Llocs de realització de les activitats:

  Centre de la Platja

  Instal·lació de l’entitat sol·licitant

Altres serveis que us poden interessar:

Prèstec gratuït de la sala

Prèstc gratuït de material lúdic

Prèstec gratuït de llibres, diaris i revistes

Les activitats per a grups són amb reserva 
prèvia i amb dates i horaris per convenir.

Informació i reserves a: 
Correu: centreplatja@bcn.cat 
Telèfon: 932 210 348

Preus:
Grup: 38,22 € (màxim 30 persones)
Individual: 1,86 € en el cas de grups reduïts 
 (menys de 20 persones)

Exposició Les platges de Barcelona
Plafons produïts amb lones de fàcil transport i muntatge 
que fan un recorregut històric per les platges de la ciutat 
i en destaquen els principals aspectes ambientals i de 
biodiversitat que les caracteritzen. 

Els habitants del mar  
De 3 a 7 anys

Conte, titelles i altres materials que ens permeten 
conèixer les característiques i el comportament d’alguns 
animals marins i algunes de les adaptacions dels orga-
nismes al medi marí. 

Serveis Educatius del Consorci El Far

La maleta de l’aigua  
De 3 a 12 anys

Selecció de llibres, DVD i jocs que afavoreixen actituds 
reflexives, creatives i imaginatives a favor d’una nova 
cultura de l’aigua que ens condueixi cap a una millor 
gestió i racionalització en l’ús d’aquest recurs. 

Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA)

KitCaixa Valors: Responsabilitat 
De 6 a 12 anys

Material didàctic que té com a objectiu ajudar els infants 
a prendre decisions d’una manera responsable i coherent 
amb els seus valors. Inclou una activitat de reflexió sobre el 
consum responsable d’aigua.  Obra Social “la Caixa”



  La gimcana dels operadors  
i la biodiversitat  
De 7 a 11 anys

Ens divertirem amb un joc de pistes per les platges de Barcelona 
sobre el medi ambient, la seguretat i els serveis que s’hi ofereixen, i 
acabarem trobant un tresor ben especial.

  Els misteris d’un gra de sorra  
De 7 a 12 anys

Veurem imatges microscòpiques de la sorra per entendre com és, 
d’on prové i quina importància té, i després farem art amb la sorra 
de la platja acolorida utilitzant un pèndol casolà.

  Reciclem per jugar a la platja  
De 7 a 12 anys

Xerrarem sobre els residus, farem un joc i una passejada per la 
platja i construirem joguines de platja a partir de materials reci-
clats, com per exemple unes pales amb garrafes de plàstic o uns 
jocs de punteria amb ampolles.

  Geocerca pel litoral  
De 14 a 18 anys

Farem una geocerca pel litoral per descobrir els secrets del barri 
de la Barceloneta i de les seves platges. Al Centre de la Platja us 
deixem els GPS de manera gratuïta per al desenvolupament de 
l’activitat.

  Què en saps, de les meduses?    
De 3 a 7 anys

Participarem en la narració d’un conte sobre la biologia de les 
meduses i farem un taller de construcció d’una medusa dintre 
d’una ampolla perquè us la pugueu emportar a casa.

  El puzle de les platges    
De 3 a 7 anys

Muntarem un gran puzle amb peces que representen els 
elements i valors que fan que les platges siguin naturals, 
saludables i segures, i sortirem a la platja per trobar els ele-

ments que hi apareixen il·lustrats.

  Qui viu al Parc dels Esculls?    
De 3 a 7 anys

Gaudirem d’un espectacle de titelles sobre aquest nou 
ecosistema de la ciutat i farem un taller de manualitats per 
entendre què és i per a què serveix.

  Com ha canviat el litoral!  
De 5 a 11 anys

Escoltarem un conte sobre la transformació del litoral bar-
celoní i farem un taller de construcció d’estels amb materials 
reciclats que després farem volar.

ESCOLES

  Fem cuina de mar    
Participarem en una xerrada sobre l’estat ambiental del 
Mediterrani i gaudirem d’un taller d’elaboració i degustació 
de broquetes marineres.

  Gym-sand, salut per al cos i el medi  
Gaudirem d’un taller que combina la pràctica esportiva 
amb el coneixement de les platges de la ciutat i el foment 
d’actituds cíviques i respectuoses. És una activitat que es fa 
en col·laboració amb la instal·lació esportiva municipal Espai 
de Mar.

  Memòries dels banys de mar    
A partir de fotografies antigues i objectes històrics del litoral, 
compartirem els nostres records en un taller creatiu que 
permetrà recuperar la memòria històrica de les platges de la 
ciutat i comprendre com ha evolucionat aquest espai.

  Passeig ambiental a la vora del mar  

Passejarem des de la platja del Bogatell fins a la platja del 
Somorrostro mitjançant una ruta guiada per conèixer les 
característiques ambientals i històriques de les platges i per 
saber com es gestionen i quins serveis ofereixen. 

  Geocerca pel litoral  
Fareu una ruta autoguiada a través de coordenades GPS per 
descobrir secrets del barri de la Barceloneta i de les seves 
platges. Préstec gratuït de GPS al Centre de la Platja.

  Ruta històrica per la Barceloneta  
A través d’un itinerari guiat, descobrirem els secrets d’aquest 
barri: com es va formar, com s’hi vivia, com eren les seves 
platges, quina gent hi vivia i hi treballava...

  El Parc dels Esculls de Barcelona    
Educació infantil

Participeu en la narració d’un conte sobre aquest eco-
sistema de les platges de Barcelona i apreneu quines 
espècies viuen als esculls amb un toca-toca de diferents 
elements que hi estan relacionats. 

  El puzle de les platges    
Cicle inicial de primària

Col·laboreu en el muntatge d’un gran puzle amb peces que 
representen els elements i valors que fan que les platges 
siguin naturals, saludables i segures, i apreneu conceptes 
sobre sostenibilitat, civisme i autoprotecció. 

  Les platges tot l’any  
Cicle mitjà de primària

Descobriu les característiques i els serveis de les platges 
de Barcelona a través d’una xerrada i d’un passeig a la 
vora del mar. 

  Com preparem les platges    
Cicles mitjà i superior de primària

Coneixeu totes les entitats i institucions involucrades en 
el manteniment i la gestió de les platges de Barcelona i les 
tasques que hi desenvolupen durant tot l’any, i ajudeu-
nos a fer de les platges un espai perquè tothom en pugui 
gaudir. 

  Aprofitem la platja per investigar 
l’aigua  

Cicle superior de primària i ESO

Utilitzeu una mostra real d’aigua per fer experiments 
que us permetin conèixer l’estat del mar i les propietats 
físiques, químiques i biològiques de l’aigua marina de les 
platges de Barcelona.

ADULTS I GENT GRANINFANTS, JOVES I FAMÍLIES

Informació i inscripcions a http://bcn.cat/educacio/pae 
o trucant al 932 210 348.

  La biodiversitat a les platges de  
Barcelona: un gran tresor    

Infants de 6 a 12 anys

Les platges de Barcelona amaguen molts tresors. Alguns 
estan al trencant de les onades, altres es troben entre les 
roques dels espigons i d’altres s’amaguen entre la sorra on 
sovint estirem la nostra tovallola. Investigarem quins tresors 
són, què els caracteritzen i per què és important que intentem 
respectar-los i preservar-los.

  ItinerApp, interpretació interactiva 
del litoral    

A partir de 16 anys

Allà on s’ubica el Centre de la Platja hi va haver un barri de 
barraques i, just a sobre, l’Hospital d’Infecciosos de la ciutat. 
Més enllà, una escola pionera en l’àmbit pedagògic i, a prop 
seu, un gran club esportiu que troba el seu naixement en els 
anomenats Banys Orientals de la platja de la Barceloneta. 
Farem una ruta per les platges de la Barceloneta amb el suport 
de tauletes tàctils que ens permetran descobrir, de manera 
lúdica, aquests i altres usos que tenia la franja marítima i com 
s’ha transformat el litoral.

  Descobrim la façana marítima  
de Barcelona    

Persones adultes

Gaudirem d’un espectacle de titelles sobre aquest nou 
ecosistema de la ciutat i farem un taller de manualitats per 
entendre què és i per a què serveix.

NOVETATS


