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Les activitats per a grups es fan amb reserva
prèvia i en dates i horaris a convenir.
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Als porxos de la platja del Somorrostro, a peu de platja.
Sota el passeig Marítim, davant de l’Hospital del Mar.
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Correu: centreplatja@bcn.cat
Telèfon: 932 210 348
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El Centre
de la Platja

Com arribar-hi?

Preus:

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

Grup: 38,22 € (entre 20 i 30 persones)
Individual: 1,86 € (grups de menys de 20 persones)

Quan hi som?
Tipus d’activitats:
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:
Préstec gratuït de la sala
Préstec de revistes de consulta
Activitats per al públic en general
Activitats amb materials lúdics

Aquesta temporada tenim una gran
novetat: El laboratori itinerant surt
a investigar les platges de barcelona.
Experiments, descobriments i
aprenentatge personalitzat a peu
de platja!
A més, continuem oferint tot un conjunt
d’activitats adaptades a cada tipus de
públic que es poden realitzar al Centre
de la Platja i, en alguns casos, també a
les instal·lacions de cada entitat.
Sol·licita i reserva les activitats al
Centre de la Platja, l’equipament
municipal d’educació ambiental i
d’informació del litoral de Barcelona.

De l’1 d’abril 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 14 h

Contacte
Telèfon: 932 210 348
centreplatja@bcn.cat
facebook.com/amicscentredela platja

MOTXILLA ECOLÒGICA per cada exemplar:
Massa publicació: 23 g
Petjada de carboni: 12 g de CO2 eq
Residus generats: 85,5 g

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

barcelona.cat/ecologiaurbana 
@BCN_Ecologia / #centredelaplatja

Membre associat
a ADEAC

El Centre
de la Platja
Activitats per a grups

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.

INFANTS
Què en saps, de les meduses?
De 3 a 6 anys
Si l’únic que saps de les meduses és que piquen, aquest és el
teu taller! Un conte ens explicarà la seva biologia i farem un
joc manipulatiu i sensorial amb materials per simular-ne els
colors i les textures. T’hi esperem!

El puzle de les platges
De 3 a 6 anys
Vine a trencar-te el cap i ajuda’ns a muntar un gran puzle!
Peça a peça descobriràs els elements, els valors i la riquesa
de les platges naturals, saludables i segures. T’hauràs de
fixar bé en les il·lustracions per cercar-les a la platja!

Qui viu al parc dels esculls?
De 3 a 6 anys
El parc dels esculls està desitjant ser descobert. Uns
titelles t’explicaran el seu ecosistema i, si estàs ben atent
a la representació, podràs reproduir el parc amb peces de
construcció i de joc per entendre’n el valor ambiental.

Com ha canviat el litoral!
De 7 a 12 anys
Tens curiositat per conèixer el passat de les nostres costes?
Un personatge ens farà experimentar els canvis que han
patit. Tot seguit podràs construir un estel amb material
reciclat i fer-lo volar a la platja.

Gimcana de les platges i la
biodiversitat!
De 7 a 12 anys
Diverteix-te cercant pistes per les platges de Barcelona. Tot
jugant aprendràs sobre el medi ambient, la seguretat i els
serveis de les platges i podràs trobar un tresor ben especial!
T’hi apuntes?

JOVES
Els misteris d’un gra de sorra
De 7 a 12 anys
Què diferencia un gra de sorra d’un altre? Explorant amb el
microscopi descobriràs que n’hi ha de molts tipus. I, després
d’inspirar-te, podràs fer creacions amb la sorra de la platja
acolorida tot utilitzant un pèndol casolà.

Reciclem per jugar a la platja
De 7 a 12 anys
Dóna una nova vida a materials utilitzats i reciclats!
Conversarem sobre els residus i podràs fabricar-te noves
joguines que provarem tot jugant i passejant per la platja.

La biodiversitat a les platges
de Barcelona: un gran tresor!
De 7 a 12 anys
Descobreix els tresors amagats de les platges de Barcelona!
Busca’ls al trencant de les onades, entre les roques dels
espigons o sota la tovallola. Investiga de quins tresors es tracta,
què els caracteritza i per què és important respectar-los i
preservar-los.

Sea dance
De 13 a 18 anys
Et fascina el fons marí? Participa en aquest taller on, a mode
de videojoc interactiu, interaccionaràs amb el fons marí i
coneixeràs les espècies i els organismes que hi habiten. Qui
serà el més ràpid a reconèixer aquests éssers tan especials i
desconeguts? En col·laboració amb ICM i La Ciència al teu Món.

ItinerApp del litoral
De 13 a 18 anys
Què hi havia al Centre de la Platja fa un temps? I una mica
més enllà? I a prop del Club Esportiu Mediterrani? Farem una
ruta per les platges de la Barceloneta amb tauletes gràfiques
per descobrir a partir de la ludificació els usos de la franja
marítima i els canvis que ha sofert amb el pas del temps.

ADULTS I GENT GRAN
Fem cuina de mar
Ets amant de la cuina mediterrània? Et costa poc posar-te
darrere els fogons? Xerrarem sobre l’estat ambiental del
Mediterrani i gaudirem d’un taller d’elaboració i degustació
de broquetes marineres.

Gym-sand
En aquest taller, esport i civisme es donen la mà. Coneixeràs
les platges de la ciutat i com ser respectuós amb aquests
espais i, a més a més, practicaràs esport gràcies a la
col·laboració de la instal·lació municipal del Centre Esportiu
Municipal Espai de Mar.

Memòries dels banys de mar
Preservar la memòria històrica de les platges de la ciutat és
possible amb aquest taller. Vine a compartir els teus records
sobre el litoral i les platges: farem un taller creatiu per
comprendre’n la seva evolució.

Passeig ambiental a la vora
del mar
Des de la platja del Bogatell fins a la del Somorrostro:
una passejada guiada per conèixer els trets ambientals
i històrics de les platges, així com per saber com es
gestionen i quins serveis ofereixen.

Ruta històrica per la Barceloneta
Descobrirem els secrets del barri: com es va formar, per
què, qui hi vivia i com ho feien, de què treballaven i com
eren les seves platges. Moltes preguntes de contrast entre
l’ara i l’abans de la Barceloneta.

Descobrim la façana marítima
de Barcelona
Des de l’estàtua de Colom fins al Centre de la Platja: viatja
en el temps per descobrir els fets curiosos i les anècdotes
del passat i del present que s’amaguen a la façana
marítima de Barcelona.

