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ELS HABITANTS DEL MAR

Amb aquesta caixa didàctica proposem conèixer les característiques i
comportaments d’alguns animals marins, on viuen, com s’alimenten, com es
relacionen; conèixer algunes de les adaptacions dels organismes al medi
marí, tot això a través d’un conte, titelles i de diferents materials amb els que
poder observar, tocar i aprendre.

Dades tècniques
Nivells educatius: Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària
Dimensions: 58cm x 38cm x 23cm.
Pes aproximat: 10,5 kg.
Préstec gratuït
Informació i reserves: 93 342 99 26 (demaneu pel Miguel) / lopezdmq@mmb.cat
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Què es pot fer amb la caixa dels Habitants del Mar?
Amb aquesta caixa didàctica proposem conèixer el complex món marí. En aquest context,
es proposen treballar els següents objectius:
Referits als coneixements, fets i conceptes: observar les característiques i
comportament d’alguns animals marins, on viuen, com s’alimenten, com es relacionen;
conèixer algunes de les adaptacions dels organismes al medi marí.
Referits a procediments: utilitzar el dibuix com a mitjà de representació del medi marí;
escoltar i comprendre narracions i cançons; comunicar la informació adquirida amb el
vocabulari adequat.
Referits a actituds i valors: Treballar en grup, comprendre la complexitat i fragilitat dels
ecosistemes marins; adquirir responsabilitat en les relacions de les persones amb l’entorn.

Relació d’objectes:
 Dossier “Guia d’ús”
 Dossier “Quadern del professorat”
 Fitxes descriptives (17 fitxes): bernat ermità, posidònia, forcadella, cavallet
de mar, sorell, peluda, corall vermell, variada, caulerpa, llagostí, borm blau,
eriçó de mar, ou de tauró gat, vaqueta suïssa, rap, ceriantari, vaca tremolenca.
 Dossier “Fitxes d’activitats”
 Fitxes descriptives joc de memòria (21 fitxes): llenguado, cranc pelut,
llagostí, cargol de punxes, tonyina, peix espasa, escopinya, barretet, cloïssa,
llagosta, eriçó de mar, calamar, rajada, clavellada, navalla, musclo, pop,
sardina, tintorera, corall vermell, rap sípia.
 Titelles (10 titelles): 4 titelles de la Sílvia, cranc, tortuga, pop, estrella de mar,
cavallet de mar, llenguado.
 Conte “La Sílvia viatja al fons del mar”
 Mural del fons marí
 Joc de memòria d’animals marins (42 fitxes)
 DVD PowerPoint “Els habitants del mar” i pdf’s.
 Llibres:
 Petita enciclopèdia del mar. Editorial Cruïlla. 2008
 Oceans. Mc Millan, B.; Musick J.A. Larousse Editorial S.L. 2007
 Aprèn els noms del mar. Editorial Cruïlla 2008
 Ballenas juguetonas. Editorial Beascoa, Random House Mondadori S.A.
2008
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 Mira lo que pasa en el mar. Susaeta Ediciones S.A.
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