
caps de 
setmana 
cientifics

Relaxaʼt i deixaʼt 
seduir per la ciència i 
el mar en família!,



Tʼagradaria compartir un cap de setmana en família on tots pugueu divertir-vos i apren-
dre coses sobre el mar? Sempre has volgut participar als tallers de ciència que feien els 
teus fills? Ara teniu lʼoportunitat de divertir-vos tots plegats aprenent coses sobre el mar 
i la ciència que lʼenvolta. 

ciencia en familia
, ,

Plàncton, Divulgació i Serveis 
Marins és una petita empresa 
creada el 2012 per dues empre-
nedores, una llicenciada en 
biologia i una llicenciada en 
ciències del mar que tenien la 
preocupació de la conservació 
dels nostres mars i oceans. 
Portem des de llavors ensenyant 
i comunicant sobre el mar a 
més de 2000 persones, grans i 
petits, realitzant tallers, casals, 
rutes de natura...

Les nostres monitores us explica-
ran conceptes, us plantejaran 
reptes sobre ciència i us acom-
panyaran durant totes les activi-
tats i sortides programades, 
adaptant el nivell i el discurs a 
cada membre de la família. 
Aquesta és la manera que 
tenim dʼapropar la ciència a 
tothom, per a fomentar i mante-
nir les vocacions científiques 
encarades al mar.

qui som?

el nostre
equip

qui pot apuntar-se?
Aquesta activitat està pensada per a famílies 
de tot tipus (nombroses, monoparentals, peti-
tes, grans…) amb fills a partir de 6 anys.

on?
Al Càmping La Masia, a lʼAlmadrava 
(LʼHospitalet de lʼInfant, Tarragona).
Vols veure les instal·lacions? Mira aquí:
 http://www.camping-lamasia.com/   

preu
A partir de 115€/persona, iva inclòs.
Si sou una família de 4 membres, 2 adults i 2 
nens us surt per 457€ tot el cap de setmana.
Si no voleu la pensió completa, feu-nos-ho 
saber i us facilitarem el preu dʼallotjament 
amb només activitats.

Que inclou?
,

Inclou 2 nits dʼallotjament en “mobil-home” 
de 4 persones en règim de pensió completa 
(sopar divendres + esmorzar, dinar i sopar 
dissabte + esmorzar i dinar diumenge), activi-
tats científiques, còctel de benvinguda, ús de 
piscines i gimnàs a lʼaire lliure i assegurança.

quines dates puc 
triar?
Del 29 dʼabril a lʼ1 de maig
Del 13 al 16 de maig
Del 27 al 29 de maig
Del 30 de setembre al 2 dʼoctubre



on?

Web: 
http://www.camping-lamasia.com/ca 

LʼAlmadrava és un petit poble a uns 10 km 
al sud de LʼHospitalet de lʼInfant i 10 km al 
nord de lʼAmetlla de Mar, a Tarragona.

Disposem de:
- “Mobil home” de fusta de 4 persones
- Piscina vigilada i gimnàs a lʼaire lliure
- Zona esportiva i infantil
- Carpa dʼactivitats
- 1600 m de platja i fina sorra, és una de 
les platges més tranquil·les de la Costa 
Daurada
- Vigilància 24 hores
- Alimentació adaptada a al·lèrgies, a into-
leràncies i a necessitats especials

camping la masia
,



programa
Divendres a la tarda

19:30 h Registre dʼentrada de les famílies a la recepció del càmping
20:00 h Recepció de les famílies: pica-pica i còctel de benvinguda
21:00 h Sopar

Dissabte

10:00-13:00 h Activitat de matí dinàmica: gimcana de descoberta marina
14:00 h Dinar
17:00-19:00 h Activitat de tarda: taller
21:00 h Sopar

Diumenge

11:00-13:00 h Anem de ruta: sortida a visitar un espai costaner de lʼentorn
14:00 h Dinar i comiat

- Gimcana a l'aire lliure en famílies 
Activitat per equips en què, gràcies a unes pistes que s'hauran d'anar desxifrant, 
cada equip anirà superant una sèrie de proves amb les que aprendrà conceptes 
d'oceanografia i de biologia marina.
- Geocatxing
Al nostre entorn tindrem amagats diversos tresors marins que haurem de trobar 
mitjançant el GPS del mòbil. 

dissabte mati (3 h)
,

quines activitats farem?

Volem que dʼuna forma pràctica apreneu coses sobre el mar en família i transmetre als 
vostres fills que la ciència pot ser divertida. A continuació veureu alguns exemples dels 
tallers que farem: 



Taller / experiments a l'aula com ara:
- La descoberta dels taurons i les rajades: aprendrem sobre taurons i rajades, 
veurem com són els seus ous, en farem una dissecció per a conèixer les parts...

- Taller de fauna marina: a partir dʼun descartament pesquer aprendrem quins són 
els diferents tipus de fauna marina que trobem a les nostres costes i com són els 
diferents tipus de peixos, crustacis, esponges, ascidis, equinoderms... a més a més, 
aprendrem com es determinen les tallers comercials dels peixos i parlarem de la 
sostenibilitat de la pesca.

- La bogeria científica: taller dʼexperiments científics esbogerrats com fer un flub-
ber, un llum de lava, crear un fluid no newtonià... i molts més!

dissabte tarda (2 h)

LʼAlmadrava i lʼAmetlla de Mar tenen un tram de costa de les més verges i salvat-
ges de Catalunya i les descobrirem amb ulls de naturalista:

- Sortida de descoberta de l'entorn natural de l'Ametlla de Mar: a través dʼuna 
passejada vora la mar pel GR92 aprendrem sobre història, geologia i biologia 
gaudint dʼaquests bonics paisatges.

- Ruta dʼsnorkel en família: només equipats amb unes ulleres i un tub podem desco-
brir les meravelles dels fons marins (tot lʼequipament inclòs: vestit de neoprè curt 
o llarg, ulleres i tub, sabatilles i armilles si calgués).

diumenge mati (2 h)
,

Plàncton, Divulgació i Serveis Marins
977 45 77 41
info@plancton.cat
www.plancton.cat

contacte


