
APRENENTATGE, DIVERSIÓ… I MOLT MÉS!
El programa educatiu de PortAventura complementa el temari del període lectiu 
de primària i secundària amb tallers pràctics i interactius que aconsegueixin una 
millor efectivitat en l’assimilació de coneixements per part de l’alumne. Els tallers, a 
càrrec d’experts en cadascuna de les matèries, tenen una durada de 50 minuts.

El desenvolupament sostenible és l’eix principal dels dos tallers educatius 
d’EcoEduca. A cada taller es treballen competències dels currículums acadèmics 
i àmbits en què l’alumnat pot dur a terme accions per participar en la construcció 
d’una societat més sostenible.

TALLER SOBRE  
RESIDU ZERO

Aquest taller és un espai de reflexió 
sobre l’impacte ambiental dels residus 

i com podem viure sense generar-ne. 
Us ensenyarem com estem eliminant 

els plàstics d’un sol ús a PortAventura 
World i coneixereu els nous materials i 
les alternatives que estem provant per 

minimitzar la generació de residus.

També descobrireu com fer un ús sostenible 
dels materials per apropar-nos a l’economia 

circular: des de l’obtenció de matèries 
primeres i recursos (renovables i no 

renovables) fins a la reducció de residus, la 
reutilització de materials i el reciclatge.

RESERVEU ECOEDUCA   
SENSE COST ADDICIONAL

Compreu les entrades de grup i 
envieu un correu electrònic a 

ecoeduca@portaventura.es per afegir 
l’opció EcoEduca sense cap mena de 

suplement. Us recomanem 
que feu la reserva amb antelació 
ja que les places són limitades.

TALLER SOBRE  
BIODIVERSITAT

Treballareu el concepte de la biodiversitat des d’un 
punt de vista únic i aprendreu més coses de l’origen, 
el comportament i l’ecologia de les aus exòtiques de 
l’espectacle Aves del Paraíso de PortAventura Park. 
Un biòleg especialitzat en aquests animals increïbles 

us mostrarà exemplars en viu, tot ensenyant-vos 
algunes de les seves habilitats i curiositats.

A més, us explicarà la importància de protegir la 
diversitat de les espècies i de conservar els seus hàbitats 

naturals. I si això encara us sembla poc, descobrireu 
alguns dels ecosistemes de PortAventura Park.

Si voleu enriquir el vostre viatge pels mons 
de PortAventura Park, no us perdeu EcoEduca, 
el nostre nou programa educatiu, una proposta 
única que combina aprenentatge i diversió i que 
porta el nostre compromís ambiental un pas més 
endavant. Amb aquest programa, volem aportar 
valors educatius a la vostra visita a PortAventura 
World i ensenyar-vos actituds que afavoreixen un futur 
més sostenible per a tots i un millor respecte pel medi 
ambient.

Tallers 
educatius de 

50 minuts

Per a alumnes de  

primària i 
secundària

Reserva prèvia:  

places limitades

Dos 
tallers: 

RESIDU ZERO

BIODIVERSITAT 

NOU PROGRAMA 
EDUCATIU

Amb activitats   

divertides i participatives
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