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Aquesta pandèmia ens ha demostrat com 
ens necessita la natura. Amb la creixent 
urbanització del planeta, l’espai natural es 
veu cada cop més reduït, i ara més que 
mai és important començar a crear ponts 
entre la societat i l’entorn natural proper. 
Com sempre, el Zoo de Barcelona treballa 
de manera activa per a aconseguir-ho 
conscienciant en el respecte envers les 
espècies animals, i la conservació dels 
hàbitats i els ecosistemes. 

Com a part essencial de la seva tasca 
divulgativa, el Zoo ofereix programes 
adaptats per a tots els nivells de l’edu-
cació formal, des del cicle inicial fins al 
Batxillerat, que inclouen continguts di-
versos dissenyats especialment per com-
plementar la programació del currículum 
escolar actual. A continuació, trobareu la 
descripció dels tallers, visites i projectes 
que oferim per al curs escolar 2020-2021.  

Si no trobeu la vostra activitat, contacteu 
amb nosaltres! Més que mai, estarem 
encantats d’adaptar-nos a les vostres ne-
cessitats, oferir-vos propostes educatives 
a la vostra mida i anar a la vostra escola a 
impartir-les si us va millor. Si ens visiteu, 
estem del tot preparats perquè la vostra 
experiència sigui segura i gratificant.

Estem a la vostra disposició!
 

L’Escola del Zoo ha treballat amb ganes per 
reforçar l’oferta educativa del curs escolar 
d’enguany amb noves propostes que 
permetin donar continuïtat al treball dins i 
fora de les nostres instal·lacions! 

L’Escola del Zoo continua i la tasca de les 
escoles i les entitats educadores no és 
senzilla. Cada dia ens enfrontem a dub-
tes i incerteses, i res és estable ni defini-
tiu, però amb creativitat i il·lusió intentem 
adaptar-nos als escenaris canviants per 
poder oferir propostes educatives que 
s’adaptin a les diferents realitats de les 
escoles.  

Volem ajudar-vos en el camí del des-
cobriment d’aprenentatges significa-
tius per als infants i adolescents. Com 
sempre, el nostre desig és que comp-
teu amb nosaltres per reforçar el vostre 
treball a l’aula amb tot allò en què 
nosaltres tenim expertesa: la zoologia, 
la biologia, l’ecologia, la conservació de 
la Biodiversitat i el benestar animal.

Aquesta pandèmia ens ha demostrat com 
ens necessita la natura. Amb la creixent 
urbanització del planeta, l’espai natural es 
veu cada cop més reduït, i ara més que 
mai és important començar a crear ponts 
entre la societat i l’entorn natural proper. 
Com sempre, el Zoo de Barcelona treballa 
de manera activa per a aconseguir-ho 
conscienciant en el respecte envers les 
espècies animals, i la conservació dels 
hàbitats i els ecosistemes. 



Per atendre adequadament els nostres visi-
tants en la situació de pandèmia que vivim, 
ens hem preparat a consciència i seguim en 
tot moment les indicacions i suggeriments 
de les autoritats sanitàries. Ens dona molta 
satisfacció i confiança haver obtingut tres 
certificacions que ens acrediten com a 
espai segur: la certificació Global Safe Site 
i els segells Safe Tourism Certified i Safe 
Travels.

La certificació Global Safe Site garanteix 
la correcta aplicació dels procediments 
de prevenció d’higiene, seguretat, neteja i 
desinfecció exigits davant de la crisi sani-
tària, i el Zoo l’ha obtingut en la qualificació 
Excellence.

El segell Safe Tourism Certified és una 
iniciativa de l’Instituto de calidad turística 
espanyola (ICTE), que distingeix els espais 
turístics que han posat en marxa amb èxit 
un sistema de prevenció de riscos específics 
contra el coronavirus.  Finalment, el distintiu 

Una 
experiència 
segura per 
a tothom

Safe Travels ens ha estat atorgat a través 
de Turisme de Barcelona pel World Travel 
Tourism Council (WTTC) i permet als viat-
gers reconèixer a qualsevol país del món les 
empreses, entitats i destinacions que han 
adoptat protocols normalitzats de mesures 
de seguretat i prevenció front la COVID-19.

Entre les mesures generals que hem pres, 
es troben l’increment de la neteja i desin-
fecció a tot el parc, amb especial èmfasi en 
les àrees sensibles com WC, la col·locació 
de punts de gel hidroalcohòlic per tot el 
recinte, la reducció de l’aforament i la sen-
yalització específica per garantir la distància 
social i impedir el contacte amb elements 
comuns com vidres i baranes.

Pel que fa als grups escolars, n’hem mo-
dificat els accessos i hem limitat al mínim 
necessari les activitats a l’aula per tal d’evitar 
els espais tancats i aprofitar al màxim els 
avantatges que ofereix el nostre jardí. Els 
nostres educadors I educadores vetllen en 
tot moment perquè se segueixin estricta-
ment les mesures de seguretat i higiene en 
totes les activitats.

Us esperem!



C. Inicial  C. Mitjà  C. Superior
1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
Batxillerat

Per a aquelles escoles o instituts que vul-
gueu fer una activitat en el propi centre, o 
que tingueu problemes de desplaçament, 
us oferim com sempre la possibilitat de ve-
nir nosaltres a la vostra escola i adaptar-nos 
a les vostres necessitats. Dissenyarem 
l’experiència en funció dels àmbits que vul-
gueu treballar i dels vostres interessos, com 
també del grup d’edat que ens rebrà. Pro-
posem sessions de fins a 2 hores per grup i  
portarem els materials de suport necessaris: 
audiovisuals, biològics i d’altres. Contacteu 
amb l’Àrea d’Educació per acordar la temàti-
ca i organització necessària en cada cas! 

Aquest curs, conscients de les dificultats 
que moltes escoles tenen per organitzar 
sortides a l’exterior, volem fer-vos-ho fàcil! 
Pregunteu-nos per qualsevol activitat 
perquè el Zoo també va a l’escola!

Per entendre per què és important la 
feina que es fa al Zoo, res més instructiu 
que posar-se a la pell dels professio-
nals que hi treballen! Durant aquesta 
visita descobrirem les motivacions dels 
col·lectius que treballen al Zoo, de quina 
manera s’orienta la seva feina diària per 
aconseguir l’objectiu comú de preservar, 
conscienciar i estudiar, tot coneixent de 
primera mà l’organització interna dels 
espais i les tasques. Prèviament a les 
observacions que realitzarem durant la 
visita comentada, farem una acurada 
introducció als continguts, tot investigant 
una selecció de material multimèdia i 
altres elements.

Visita
Funcionament
del Zoo

C. Inicial  C. Mitjà  C. Superior
1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
Batxillerat

Activitats adreçades 
a diferents nivells
educatius

El Zoo va a l’escola

NOVETAT!



En plena crisi biològica, mentre perdem 
espècies a un ritme frenètic, posarem de 
manifest de quina manera podem ajudar 
a revertir aquesta situació. Coneixerem 
quins són els principals actors en la lluita 
per la conservació, com podem obtenir 
informació veraç al respecte, i posa-
rem de manifest els comportaments 
que diàriament podem modular cap a 
una manera més sostenible de vida al 
planeta. Abans de les observacions que 
realitzarem durant la visita comenta-
da, farem una introducció acurada als 
continguts, investigant una selecció de 
material biològic i amb l’ajut de suport 
multimèdia. 

Visita Les amenaces 
de la biodiversitat 
(itinerapp)

C. Mitjà  C. Superior
1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
Batxillerat  

El Zoo du a terme múltiples esforços i 
té un elevat grau de compromís envers 
la fauna amenaçada que ens és pròpia. 
Mitjançant un recorregut per conèixer els 
grups reproductius de la fauna catalana 
que crien en les nostres instal·lacions, 
explicarem la importància que per als 
nostres ecosistemes terrestres, lacustres 
o marins tenen, i de quina manera s’està 
actuant per recuperar les seves pobla-
cions silvestres. Prèviament a les observa-
cions que farem durant la visita comenta-
da, realitzarem una acurada introducció 
als continguts, investigant una selecció 
de material multimèdia i biològic.

Visita Fauna
catalana

C. Mitjà  C. Superior
1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
Batxillerat  

NOVETAT!

NOVETAT!



Aquesta activitat proposa una primera 
aproximació a la classificació dels ani-
mals vertebrats. Utilitzant conjuntament 
la narració i l’estudi de materials biolò-
gics, s’explicarà l’aparició tant d’aquells 
trets bàsics que els caracteritzen, com 
dels trets innovadors propis de cada 
grup. Durant el recorregut, visitarem 
alguns dels animals del Zoo, interpreta-
rem el seu present a partir de l’observació 
respectuosa i analitzarem els canvis que 
han sofert, per tal d’arribar a comprendre 
millor la biodiversitat vertebrada de la 
qual formem part.

* Recomanada per a primer cicle d’EP.    

Visita Coneguem 
els animals 

C. Inicial





Sou la classe de les tortugues, les papallo-
nes o els mussols, i voleu que els experts 
del Zoo us ajudin a descobrir les mera-
velles del vostre animal preferit? Escolliu 
l’espècie a treballar, però deixeu que 
l’endevinem! Ens encanten els enigmes! 
Els alumnes, fent ús de les aules-labora-
toris amb materials biològics, i a través 
del treball de camp realitzat durant la 
visita, viuran un univers d’aventura propi 
d’exploradors i estudiosos de la fauna. 
Esdevindran protagonistes de les seves 
investigacions, seguint pistes, aprenent 
de les observacions, raonant i explicant 
troballes, descobrint i imitant compor-
taments i habilitats bestials, sempre a 
un nivell adequat a la maduresa de cada 
grup participant.

L’elefant és un animal salvatge? Els 
animals salvatges són diferents segons 
el lloc on viuen? Sabeu què mengen? 
Com sobreviuen? A partir dels coneixe-
ments previs de l’alumnat, fent ús del joc, 
observant i comparant el món animal, 
segons el nivell maduresa de cada grup 
de preescolars, els infants s’aproparan 
i estudiaran característiques de tres espè-
cies de la fauna del Zoo representatives 
dels medis terrestre, aquàtic i aeri, i amb 
unes històries fantàstiques per explicar 
als petits.

Taller
Quin animal sóc? 

Taller
Animals salvatges

Ed. Infantil  C. Inicial

Ed. Infantil  

Educació infantil i 
Cicle inicial primària



Com són els rèptils? Quines caracterís-
tiques tenen les selves? I els deserts? Si 
esteu treballant el coneixement del medi 
a través d’un determinat projecte i us heu 
plantejat preguntes diverses, us podem 
ajudar! En funció de les vostres neces-
sitats o interessos, partint dels animals 
presents a la biodiversitat del Zoo i amb 
la visió experta dels nostres educadors, 
us acompanyarem i més que mai els 
alumnes hauran d’utilitzar els sentits per 
descobrir els seus interessos i resoldre els 
seus dubtes. Descobriu la natura al Zoo a 
través dels vostres projectes!

Taller
Treballem
per projectes 

Diu la dita que ‘a la terra i al bestiar, mai 
has de fatigar!’ En un viatge interessant 
per les instal·lacions visitant les races 
domèstiques presents al Zoo, descobrim 
el seu impactant origen, fins a quin punt 
la humanitat en depèn i com vetllar pel 
seu benestar. També es començarà a in-
troduir continguts claus relacionats amb 
el seus noms (porc, truja, garrí...), els sons 
que emeten (bordar, renillar...), i es posarà 
en valor el passat i el present d’aquests 
animals domèstics tenint en compte l’ús 
que l’home en fa.

* Recomanada per a primer cicle d’EP. 

Taller
Els animals 
i l’home

C. Inicial

Ed. Infantil  C. Inicial



Visitarem els animals i les instal·lacions 
del Zoo amb l’objectiu de descobrir les 
diferents classes de vertebrats, la seva 
evolució, característiques vitals, cicles 
biològics, comportaments i adaptacions. 
Aquesta activitat consisteix en un reco-
rregut guiat per l’exterior del parc.

Treball en equip per resoldre enigmes, 
posar a prova els sentits, crear cicles vitals 
o fer un dibuix naturalista. Els alumnes 
podran fer ús de materials biològics, lu-
pes binoculars, representacions i plafons 
interactius, una manera excitant d’explo-
rar les diferents classes d’animals verte-
brats!  Els infants també reforçaran el seu 
aprenentatge durant un recorregut al 
final del taller visitant els animals del Zoo 
i realitzant observacions respectuoses i 
acurades per arribar a comprendre millor 
la biodiversitat vertebrada de la qual 
formem part.

Visita
Animals d’escates, 
pèls i plomes Taller 

Vertebrats

C. Mitjà  C. Superior

C. Mitjà  C. Superior
1r. Cicle ESO

Educació primària
Cicles mitjà i superior



La majoria d’animals del nostre planeta 
són animals invertebrats! Sense ells no 
funcionaria cap ecosistema. El taller, 
que també podem venir a fer a la vostra 
escola, ajudarà els alumnes amb més 
coneixements a recordar i reforçar  els 
continguts adquirits i apresos a classe. 
Als alumnes novells els facilitarà la desco-
berta dels trets que ajuden a identificar i 
classificar aquesta enorme biodiversitat 
animal. Una part important de la propos-
ta es basa en el treball i el raonament en 
equip, mitjançant la realització d’observa-
cions d’animals vius i materials biològics. 
Aquesta metodologia de proximitat 
facilita que els alumnes interioritzin amb 
més facilitat els aprenentatges. 

Taller
Invertebrats  

Quins van ser els primers animals amb 
potes? Per què els ous dels rèptils són 
tan especials? Aquesta activitat és una 
experiència que garanteix una aproxima-
ció a aquests vertebrats fascinants, a les 
seves característiques físiques i repro-
ductives, la seva alimentació, el seu paper 
als ecosistemes i la necessitat de salva-
guardar-los. Taller basat en les sensa-
cions, l’observació, la descoberta d’alguns 
amfibis i rèptils, el treball i el raonament 
en equip. Aquesta metodologia de proxi-
mitat facilita que els alumnes interioritzin 
amb més facilitat els aprenentatges.

Taller
Amfibis i rèptils 

C. Mitjà  C. Superior

C. Mitjà  C. Superior
1r. Cicle ESO



Una joia amagada en els torrents freds 
i cristal·lins més secrets del Montseny. 
Al vertebrat més amenaçat del con-
tinent europeu li cal la nostra ajuda! 
Voleu formar part activa del projecte 
de conservació del petit tritó del Mont-
seny? Començarem viatjant en el temps, 
repassarem la història de la descoberta 
d’aquest amfibi; coneixerem els mètodes 
d’estudi al camp de les seves poblacions 
silvestres, ens aproparem a les interiori-
tats de la seva vida al bosc i aprendrem 
com aplicar tots aquests coneixements 
per salvar l’espècie de l’extinció: d’una 
banda, viurem la cura i cria en captivitat 
al Zoo i explicarem la importància de la 
reintroducció, i de l’altra, demostrarem 
com podem ajudar els tritons i el seu 
ecosistema amb els nostres comporta-
ments diaris.

* Recomanada per a segon cicle d’EP. 

Sabies que l’anàlisi detallada de les potes, 
la posició dels ulls, la forma de les dents 
o dels becs ens pot servir per esbrinar 
el tipus d’alimentació del vertebrat que 
estem observant? L’aproximació científi-
ca a la resolució de preguntes i misteris 
naturals que plantegem en el taller, 
ajudarà els alumnes a descobrir com la 
necessitat d’alimentar-se, com a funció 
vital, ens defineix als animals i esdevé un 
motor evolutiu implacable. La feina duta 
a terme al laboratori, amb mostres biolò-
giques i diferents materials, continuarà 
en una visita posterior molt especial per 
les instal·lacions i animals residents del 
Zoo, durant la qual posarem èmfasi en 
l’observació de comportaments alimen-
taris, la feina que es du a terme a les 
cuines i el disseny de dietes i programes 
d’enriquiment comportamental.

Taller
Tritó del Montseny 

Taller 
Alimentació 

C. Mitjà  C. Superior

C. Mitjà  C. Superior



“Només els ecosistemes sans i funcionals 
ens ajudaran a mantenir una món equi-
librat.” Amb aquesta rotunditat s’expres-
sen els científics, quan proven d’explicar 
que tots els éssers vius estem intercon-
nectats i que totes les espècies tenim un 
paper vital. Com copsar aquestes rela-
cions? En aquest taller juguem, desco-
brim quins són els principals actors, ens 
posem a la pell de diferents organismes, 
sentim les seves necessitats i arribem a 
comprendre vivencialment els intercan-
vis i les afinitats que es donen entre els 
diferents intèrprets. Com no pot ser d’una 
altra manera, treballarem les principals 
amenaces que trenquen l’equilibri i les 
opcions que tenim per minimitzar la 
nostra empremta ecològica i viure més 
sosteniblement.

* Recomanada per a segon cicle d’EP. 

Taller
Ecosistemes

Els aliens ja són aquí! Però la invasió... no 
és extraterrestre! Qui són les espècies 
invasores? Com han arribat als nostres 
ecosistemes? Quins efectes tenen sobre 
les espècies silvestres? Aquest fenomen 
també es dona a altres parts del plane-
ta? Aquest interessant taller tracta un 
dels temes més candents i preocupants 
en relació a la pèrdua de biodiversitat. 
Els alumnes podran explicar què és una 
espècie autòctona i què és una espècie 
invasora; com les segones arriben a co-
lonitzar territoris que no coneixen, quins 
efectes té la seva presència en la biodi-
versitat local i quins perills impliquen per 
a la salut. Els alumnes també analitzaran 
mesures de prevenció i control, amb dife-
rents estudis de cas, i descobriran quins 
són els agents socials implicats i els seus 
mètodes de treball.

* Recomanada per a segon cicle d’EP. 

Taller
Els aliens a la 
nostra natura

C. Superior
1r. Cicle ESO

C. Superior



Educació secundària 
i Batxillerat

Sabíeu que molts del trets morfològics 
típics de la nostra espècie responen bà-
sicament als beneficis que representen 
per a la reproducció? Que analitzant la 
dentició dels mamífers podem diferen-
ciar carnívors d’herbívors? En aquest 
taller, els alumnes podran analitzar múl-
tiples estructures i estratègies animals 
originades per aquests dos grans motors 
evolutius: la necessitat d’alimentar-se i la 
de reproduir-se. Ens centrarem en l’es-
tudi de mostres corresponents a fauna 
vertebrada, fent comparatives contínues 
a l’organització humana, model que ens 
servirà de referència per descobrir simili-
tuds i particularitats dins d’aquest tipus 
d’animals. 

Quantes formes diferents d’estar viu 
existeixen al nostre planeta? Per què 
afirmem que un tomàquet de mar és 
un animal? Quin és el grup més antic i 
divers d’animals vertebrats? Sabíeu que 
els hipopòtams són família de les bale-
nes? Els alumnes,  organitzats en grups 
de treball, realitzen una aproximació 
seqüencial a la biodiversitat del planeta, 
adquirint coneixements sobre l’orde-
nació filogenètica, analitzant mostres 
biològiques, classificant espècies fent ús 
de claus dicotòmiques, o descobrint les 
relacions existents entre els animals d’un 
ecosistema mediterrani.

Taller 
Nutrició 
i reproducció Taller 

Biodiversitat

1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
C. Superior
1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
Batxillerat  



Com s’origina la diversitat biològica? Qui-
nes proves tenim de l’evolució i com s’ha 
intentat explicar aquest procés històrica-
ment? I en l’actualitat, què ens diuen les 
últimes hipòtesis de treball al respecte? 
Aquesta activitat permet als alumnes 
de Batxillerat consolidar coneixements, 
debatre i argumentar, a més de desen-
volupar treball pràctic basat en  proves 
morfològiques mitjançant observacions 
directes de materials biològics espe-
cialment escollits. L’estudi del procés 
evolutiu permet que l’alumne prengui 
consciència de la seva pertinença al món 
animal, i de l’origen i el valor de la diversi-
tat biològica.

Taller
L’evolució 
dels vertebrats

Quina ha estat la història evolutiva dels 
primats? Quan i on van aparèixer els pri-
mers homínids? Per què els humans som 
tant semblants, i alhora tant diferents, 
a la resta de primats? Al llarg d’aquest 
taller, els alumnes reviuran l’aparició dels 
primats i quines adaptacions caracte-
ritzen aquest grup. Després de treballar 
una petita base teòrica utilitzant material 
biològic, seran capaços de distingir les di-
ferents famílies i relacionar-ne elements 
com l’alimentació o les característiques 
del seu hàbitat. 

Taller
L’evolució
dels primats

2n. Cicle ESO
Batxillerat  

2n. Cicle ESO
Batxillerat  



Com sobreviuen les gaseles Dorcas a la 
sequera i les temperatures extremes? De 
quina forma aconsegueixen volar les aus? 
Durant la visita, els participants treballa-
ran els aspectes morfològics, de com-
portament o fisiològics que els animals 
han adaptat per a la seva supervivència. 
Els alumnes podran apreciar exemples 
reals d’adaptacions a l’alimentació, la 
depredació, el desplaçament, el clima o 
l’hàbitat. Prèviament a les observacions 
que realitzarem durant la visita comen-
tada, farem una acurada introducció als 
continguts, investigant una selecció de 
material multimèdia i biològic. 

Com sap una tortuga marina que en 
néixer ha de córrer cap a l’oceà? Què 
és més important, una olor o un color? 
Aquesta activitat permet als alumnes 
descobrir un univers totalment descone-
gut, el món de les sensacions, la comuni-
cació, la percepció, les emocions, mentre 
s’apropen a l’estudi científic del compor-
tament animal. Prèviament a les observa-
cions que realitzarem durant la visita co-
mentada, farem una acurada introducció 
als continguts, investigant una selecció 
de material multimèdia i biològic.

Visita
Adaptacions 

Visita
Comportament

Batxillerat

C. Superior 
1r. Cicle ESO  2n. Cicle ESO
Batxillerat



Treballs de recerca
per a 4rt ESO 
i Batxillerat

Per a tots aquells alumnes de Batxillerat 
que vulguin fer el treball de recerca sobre 
zoologia i/o biodiversitat, l’Escola del 
Zoo ha preparat un curs amb la finalitat 
d’assessorar-los i facilitar-los l’elaboració 
del treball.
Les temàtiques dels treballs poden ser 
variades, des d’estudis etològics sobre 
primats i altres mamífers terrestres, aus 
o rèptils a estudis orientats al funciona-
ment del Zoo o les espècies en perill.

El curs consta de tres sessions teòri-
co-pràctiques en horari de 15 a 17h i una 
tarda setmanal d’assessorament per part 
dels educadors de l’Escola del Zoo per tal 
de sol·licitar tota la informació necessària 
i fer el seguiment del treball. Es lliura un 
passi de sis mesos a l’alumne per poder 
accedir al Zoo a fer les observacions de 
l’animal escollit. En cap cas es permetrà 
realitzar experiments que impliquin can-
vis en els hàbitats o maneig dels animals 
ja que el seu benestar és la màxima 
prioritat del Zoo.
És recomanable comptar amb el vistiplau 
del tutor del centre per poder realitzar el 
treball de recerca al Zoo. 

També atenem les consultes dels alum-
nes de 4art d’ESO que estiguin fent el 
seu Projecte de Recerca i necessitin 
assessorament en temes de zoologia, 
biodiversitat, conservació, sostenibili-
tat, campanyes de sensibilització, entre 
d’altres. Feu-nos arribar la vostra propos-
ta, en coordinació amb el vostre tutor, 
i planejarem les trobades i entrevistes 
necessàries. Un carnet us permetrà visitar 
les instal·lacions un nombre variable 
de vegades i en els dies i horaris que es 
desitgin, per fer les observacions que 
calguin. El carnet té una validesa de tres 
mesos.





Resum
d’activitats
Al quadre, hi trobareu la relació completa 
de les activitats que oferim per nivells 
educatius, incloses les que hem descrit 
en aquest dossier. Trieu segons els vostres 
interessos i consulteu-nos qualsevol dubte!



Tallers

Granja

Animals salvatges

Quin animal sóc?

Treballem per projectes

Els animals i l’home

Els amfibis i rèptils

Els invertebrats

Cuida’l Bé: antic Mira i toca

El tritó del Montseny

Els vertebrats

L’alimentació

Els aliens a la nostra natura

Els ecosistemes

Nutrició i reproducció

Biodiversitat

Evolució dels primats

L’evolució dels vertebrats

Visites 

Coneguem els animals

Animals d’escates, pèls i plomes

Fauna catalana

Les amenaces de la biodiversitat (intinerapp)

El funcionament del Zoo

Adaptacions

Comportament

Suport acadèmic 

El Zoo va a l’escola

Treballs de Recerca per a  4t d’ ESO 
i Batxillerat

EI CI CM CS
1r C
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Horaris 
i preus

Tallers projectes 
i animals salvatges

Tallers animals granja 
i els animals i l’home

Altres tallers

Visites

Projecte de Recerca 
de 4t. d’ESO

Treball de Recerca 
de Batxillerat

El Zoo va a l’escola

10.15 h
12.00 h
14.00 h

10.15 h

10.15 h
12.30 h
14.30 h

10.15 h
10.30 h
12.30 h
12.45 h

Dimecres tarda

A concertar

1 h 30 m

2 h

2 h

2 h

6 mesos

2 h

234 €/grup*

267 €/grup*

188 €/grup*
233 €/grup**

29,10 €/alumne

69,45 €/alumne

150 €/sessió

Hores d’inici Durada Preus

Grup*: grup petit, fins a 21 alumnes. + 8,15 €/alumne addicional fins a màxim 25 alumnes
Grup**: grup gran, de 26 a 29 alumnes. + 8,15 €/alumne addicional fins a màxim 31 alumnes

SOL·LICITEU TAMBÉ
PROGRAMES A MIDA!



Informació 
i reserves

Bonificació 
especial 
èpoques vall

L’Escola del Zoo 
www.zoobarcelona.cat

Per a alumnes d’Educació Infantil, 1r i 2n 
de Primària, podeu fer les reserves per 
Internet o correu electrònic.

Un cop efectuada la reserva, rebreu per 
correu electrònic la informació amb el dia 
i l’hora en què teniu reservada l’activitat, 
el preu i com s’ha de fer el pagament. Un 
cop efectuat el pagament, rebreu indica-
cions per descarregar-vos els materials 
educatius complementaris, si s’escau.

Totes les activitats descrites 
són adaptades a persones 
amb diversitat funcional.

Si dueu a terme la vostra activitat edu-
cativa amb l’Escola del Zoo durant els 
mesos de setembre, desembre, gener i 
febrer, gaudireu d’un 20% de descompte 
en el preu de l’activitat. Si, a més, durant 
aquests mesos feu l’activitat en dilluns o 
dimarts, el descompte serà del 30%. (*)

(*) En cas que una activitat contractada amb l’Escola del Zoo i acollida a aquesta promoció s’hagi 
d’anul·lar per un cas de força major, es procurarà bescanviar-la per un altre dia, sempre en les mateixes 
condicions prèviament contractades.

Agraïm molt sincerament els comentaris  que ens feu en les enquestes que ompliu en acabar la visita i 
us encoratgem a fer-nos suggeriments i comentaris, tant del que us ha agradat com de les mancances 
que heu trobat, ja que ens és de gran ajut per millorar les nostres activitats.




