
Coordinadora: Carol Campillo Campbell

(carol@sagulla.org)



Qui som



Qui som



Oceans – el Projecte-



Oceans – el Projecte-

Oceans és un projecte internacional col·laboratiu online 
per alumnes de 12-16 anys (1º-4º d’ESO). 

L’objectiu és fer-los descobrir l’entorn marí a partir de les 
seves observacions, de forma multidisciplinar i compartint 

els resultats amb centres participats d’arreu del món 
mitjançant les TICs



Oceans – el Projecte-

Oceans is an international collaborative online project for 
students aged 12-16. 

The objective is to make them discover the marine 
environment from their observations, in a 

crossdisciplinarly manner and sharing their results with 
participating schools from around the world, using ICTs

EXPERIÈNCIA!



Oceans – el Projecte-

Fent que els alumnes en siguin els protagonistes!



Descripció 
de 

l’activitat

Com funciona?



Descripció de 
l’activitat

Fonts 
d’informació

Com funciona?

mostrejos experiments internet



Descripció de 
l’activitat

Fonts 
d’informació

Producció de 
continguts 

virtuals

Com funciona?



Descripció de 
l’activitat

Fonts 
d’informació

Producció de 
continguts 

virtuals

Compartir

Com funciona?



Descripció de 
l’activitat

Fonts 
d’informació

Producció de 
continguts 

virtuals

Compartir Anàlisi i 
discussió de 

resultats

Com funciona?



Descripció de 
l’activitat

Fonts 
d’informació

Producció de 
continguts 

virtuals

Compartir Anàlisi i 
discussió de 

resultats

Visó global 
del Planeta

Com funciona?



1 • Presentació

2
• L’aigua

3
• La sorra

4
• Espècies marines

5
• Audioguia de “La ruta del peix” 

Activitats



• Presentació de la classe

• Format lliure

• Primer contacte dels estudiants amb el 

blog d’Oceans

1. Presentació



2. L’aigua

SST
Profunditat 
de Secchi

CorrentsMarees

Format:

Respondre 
formulari  
Google
Form creat 
per  S’Agulla



3. La sorra

• Altres

Perfil i 
forma de 
la platja

Composició Granulometria

Propietats

Format:

Respondre 
formulari  
Google
Form creat 
per  S’Agulla



4. Espècies marines

Les 10 espècies de major interès comercial del port més proper

• Altres

• Altres
Nom

(local, 
anglès i 

científic)

% 
facturació 

annual 

% 
captures 
annuals

Format:

Infografia

(Piktochart)

Il·lustració



5. Audioguia “la ruta del peix”

• Altres

• Altres

Caladors Port

Llotja

Format:

Audioguia

(Eduloc)

Restaurants,
peixeteries,

altres



Col·laboradors

Ciència 
ciutadana

AMPs

Centres 
de 

Recerca

Associacions

Museums



• Idioma: Anglès (materials també disponibles en català, 

castellà i italià)

• Durada: 1 trimestre

• Dates d’inici:

o GRUP 1: setembre- desembre

o GRUP 2: gener – març

o GRUP 3: març - maig

• Inscripció: GRATUÏTA!

Idioma– Durada - Inscripció



• Curs: 2015-16

• Edició: 1a

• Nº Instituts: 15

• Nº Alumnes: 670

• Països participants: Catalunya i Itàlia

Oceans en xifres



• Curs: 2016-17

• Edició: 2a

• Nº Instituts: 19

• Nº Alumnes: 1000

• Països participants: Catalunya, Estats 
Units, Mèxic i Taiwan

Oceans en xifres

Inscripcions
obertes!



Gràcies!

sagulla.org/educacio-2/


