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Informació y reserves:
96 066 05 26
reservas@bioparcvalencia.es

Departament d’ Educació:
www.educacionbioparc.es
educacion@bioparcvalencia.es

EDUCACIÓ INFANTIL
NOVETAT

APRÉN EN BIOPARC

BIOPARC EN EL TEU COLE

Activitats pensades per als grups escolars que vinguen
a visitar-nos a BIOPARC València, sempre adaptades a
cada etapa educativa i a la nova situació.

El nostre equip d’educadors es desplaçarà al vostre
centre educatiu per a realitzar un taller temàtic molt
pràctic i divertit.

VISITA GUIADA
La nostra activitat més general
mostra als més xicotets, acompanyats
per un/a educador/a de BIOPARC,
les característiques dels animals
de la sabana, la selva equatorial,
els aiguamolls africans i l’illa de
Madagascar.

EL MISTERIÓS NÚVOL NEGRE
L’alumnat es veurà immers en un misteri a resoldre
utilitzant sorprenents mostres biològiques i treballant
en equip.
Tot comença quan Sibil·la, una famosa exploradora i
protectora de la naturalesa, els demana la seua ajuda en
una difícil missió que salvarà centenars d’animals que es
troben en perill per un misteriós núvol negre.

VISITA TALLER
Aquells grups que desitgen una activitat més pràctica i
centrada en un tema en particular poden triar una visita
taller. Inclou 1 hora de taller en l’aula i 2,5 hores de visita
per tot el zoo.
És possible triar entre uns quants tallers temàtics, tots
adaptats als objectius i continguts del Currículum Oficial
de cada etapa.

AVENTURA INFANTIL
Amb una afectuosa benvinguda als més menuts,
començarem una divertida aventura visitant els animals
salvatges d’África. En acabant de dinar viatjarem fins a l’illa
de Madagascar per a conéixer els lèmurs. Un savi fetiller
ens comptarà els secrets dels animals a través de faules i
ens ensenyarà a cuidar el nostre entorn.
En un dia d’aventura no poden faltar els jocs i les manualitats
i també, abans d’anar-nos-en, coneixerem als cuidadors de
les aus que ens mostraran alguns d’estos meravellosos
animals amb plomes.

TALLER EXTRA
Si vols completar la teua visita guiada o visita taller, i
passar un dia complet en BIOPARC, contracta un taller
extra.

DESAFIAMENTS BIOPARC

NOVETAT

Un paquet d’experiències educatives dissenyades
perquè els propis docents podeu realitzar diverses
sessions de divertides activitats amb els i les
alumnes sense eixir del vostre centre educatiu.

PACK DESAFIAMENT BIOPARC
Vos farem arribar el pack complet de materials necessaris
per a dur a terme les activitats en l’aula que inclourà:
• Material gràfic i audiovisual per a ambientar les
activitats en aula.
• Dossier explicatiu de les activitats.
• Quadern de desafiaments (alumnat).
• Jocs educatius adaptats a cada etapa.
• Obsequi per a cada alumne.
• Diploma per a l’aula.
A més, comptareu amb el suport del nostre personal
tècnic que resoldrà els dubtes que puguen sorgir en tot
el procés perquè el desafiament siga un èxit.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
NOVETAT

APRÉN EN BIOPARC

BIOPARC EN EL TEU COLE

Activitats pensades per als grups escolars que vinguen
a visitar-nos a BIOPARC València, sempre adaptades a
cada etapa educativa i a la nova situació.

El nostre equip d’educadors es desplaçarà al vostre
centre educatiu per a realitzar un taller temàtic
molt pràctic i divertit.

VISITA GUIADA
La nostra activitat més general mostra als escolars,
acompanyats per un/a educador/a de BIOPARC, les
característiques dels animals de la sabana,la selva equatorial,
els aiguamolls africans i l’illa de Madagascar.

VISITA TALLER
Aquells grups que desitgen una activitat més pràctica i
centrada en un tema en particular poden triar una visita
taller. Inclou 1 hora de taller en l’aula i 2,5 hores de
visita per tot el zoo.

PROTECTORS DE LA NATURALESA
L’alumnat es veurà immers en un misteri a resoldre
utilitzant sorprenents mostres biològiques i treballant
en equip.
Uns cofres plens de tresors de la naturalesa i un enigmàtic
personatge endinsaran al grup en una història plena de
desafiaments per a aconseguir protegir els animals que
habiten en una reserva natural africana abans de que
siga massa tard.

És possible triar entre uns quants tallers temàtics, tots
adaptats als objectius i continguts del Currículum Oficial
de cada etapa.

VIATGE ALS AIGUAMOLLS
BIOPARC València + Parc Natural de l’Albufera

Esta activitat de dia complet acosta als escolars
a l’Albufera de València, un dels aiguamolls més
importants de la Península Ibèrica, i a les recreacions
dels aiguamolls africans en BIOPARC.
Els escolars, guiats pels nostres educadors/es, aprendran
a reconéixer diferents aus durant un passeig amb barca
per l’Albufera. Després continuarem amb una visita
guiada completa a BIOPARC València i ens endinsarem
en els principals hàbitats Africans.

TAMBORS EN BIOPARC

DESAFIAMENTS BIOPARC

NOVEDTAT

Un paquet d’experiències educatives dissenyades
perquè els propis docents podeu realitzar diverses
sessions de divertides activitats amb els i les
alumnes sense eixir del vostre centre educatiu.

Visita a BIOPARC + Taller de percussió

Amb esta activitat de dia complet els escolars podràn
descobrir com es comuniquen els animals en la selva o
en la sabana, com expressen les seues emocions, com
manegen algunes ferramentes i moltes coses més durant
una apassionant visita de 3 hores per tot el parc.
I, per a completar esta curiosa activitat, aprendràn a
tocar uns tambors molt especials de la mà d’experts
percussionistes, per mitjà d’un taller d’1 hora en plena
sabana africana.

TALLER EXTRA
Si vols completar la teua visita guiada
o visita taller, i passar un dia complet
en BIOPARC, contracta un taller extra.

PACK DESAFÍO BIOPARC
Vos farem arribar el pack complet de materials necessaris
per a dur a terme les activitats en l’aula que inclourà:
• Material gràfic i audiovisual per a ambientar les
activitats en aula.
• Dossier explicatiu de les activitats.
• Quadern de desafiaments (alumnat).
• Jocs educatius adaptats a cada etapa.
• Obsequi per a cada alumne.
• Diploma per a l’aula.
A més, comptareu amb el suport del nostre personal
tècnic que resoldrà els dubtes que puguen sorgir en tot
el procés perquè el desafiament siga un èxit.

ESO Y BATXILLERAT
APRÉN EN BIOPARC
Activitats pensades per als grups escolars que vinguen a visitar-nos a BIOPARC
València, sempre adaptades a cada etapa educativa i a la nova situació.

VISITA GUIADA

VISITA TALLER

La nostra activitat més general mostra als escolars,
acompanyats per un/a educador/a de BIOPARC, les
característiques dels animals de la sabana, la selva
equatorial, els aiguamolls africans i l’illa de Madagascar.

Aquells grups que desitgen una activitat més pràctica i
centrada en un tema en particular poden triar una visita
taller. Inclou 1 hora de taller en l’aula i 2,5 hores de
visita per tot el zoo.
És possible triar entre uns quants tallers temàtics, tots
adaptats als objectius i continguts del Currículum Oficial
de cada etapa.

TAMBORS EN BIOPARC
Visita a BIOPARC + Taller de percussió

Amb esta activitat de dia complet els escolars podràn
descobrir com es comuniquen els animals en la selva o
en la sabana, com expressen les seues emocions, com
manegen algunes ferramentes i moltes coses més durant
una apassionant visita de 3 hores per tot el parc.
I, per a completar esta curiosa activitat, aprendràn a
tocar uns tambors molt especials de la mà d’experts
percussionistes, per mitjà d’un taller d’1 hora en plena
sabana africana.

VIATGE ALS AIGUAMOLLS
BIOPARC València + Parc Natural de l’Albufera

Esta activitat de dia complet acosta als escolars
a l’Albufera de València, un dels aiguamolls més
importants de la Península Ibèrica, i a les recreacions
dels aiguamolls africans en BIOPARC.
Els escolars, guiats pels nostres educadors/es, aprendran
a reconéixer diferents aus durant un passeig amb barca
per l’Albufera. Després continuarem amb una visita
guiada completa a BIOPARC València i ens endinsarem
en els principals hàbitats Africans.

TALLER EXTRA
Si vols completar la teua visita guiada
o visita taller, i passar un dia complet
en BIOPARC, contracta un taller extra.

TARIFES
ACTIVITAT
VISITA GUIADA

DURACIÓ

TARIFA

3 hores

12,50 €

3,5 hores

15,00 €

3,5 hores

15,50 €

VISITA TALLER:
- Conte d’África (2n cicle Infantil)
- Rescatadors d’animals (2n cicle Infantil)
- Seguix el rastre (Primària)
- Posa el teu granet d’arena (Primària)
- La teua empremta ecològica (ESO i
Batxillerat)

VISITA TALLER - Hall Escape
- Animals extraordinaris (Primària)
- Laboratori d’espècies (ESO i Batxillerat)

20,50 €

10:00 a 15:30

AVENTURA INFANTIL

(un hora per a dinar)

VIATGE ALS AIGUAMOLLS

(un hora per a dinar))

TAMBORS EN BIOPARC

(un hora per a dinar)

TALLER EXTRA
DESAFIAMENTS BIOPARC

10:00 a 16:00

18,00 €

22,00 €

(picnic inclòs)

10:00 a 15:30

16,50 €

Activitat principal
contractada + 1 hora

+ 4,00 €

5 sesions

125 €/aula

de 30-45 minuts

BIOPARC EN EL TEU COLE

(menú inclòs)

+ Gastos d’ enviament*
Desde

50 minuts

125 €/aula**

(*) Possibilitat d’arreplega gratuïta en les taquilles de BIOPARC València.
(**) Tarifa establida per a centres educatius situats fins a 50 Km de BIOPARC València. Consultar altres opcions.

MESURES COVID19
MESURES ESPECIALS DE PREVENCIÓ PER A GRUPS ESCOLARS
Reducció i adaptació de la ràtio dels grups.
Distància de seguretat de 1,5 m amb altres grups
o visitants.
Control i distanciament espai-temporal en
l’accés dels grups al parc.
Desinfecció i adpatación del material didàctic.
Reducció d’aforaments i espais distanciats en
l’exhibició educativa “El Cicle de la Vida”.
Limitació d’aforament, desinfecció i assignació
de taules en la zona de Picnic.

Y MOLT MÉS...
SERVEIS COMPLEMENTARIS:
DINAR EN BIOPARC: Disposem d’una zona
habilitada per a dinar i també d’un servici de
restaurant amb menús per a escolars.
AUTOBÚS: Possibilitat de contractar el servici
de transport a un preu econòmic i que complix
els protocols de seguretat establits.
EDUCADOR/A EXTRA.
MONITOR/A DE SUPORT.

RECURSOS EDUCATIUS PER A DOCENTS:
TROBADA AMB EL PROFESSORAT ONLINE.
RECURSOS EDUCATIUS DESCARREGABLES (web).

CARNÉ ANUAL DOCENT.

