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Bon dia! L’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques (ICM-CSIC) us fa una invitació
especial: Avui comencem un viatge. Un viatge per un món bastant desconegut: l’Oceà. Ens acompanyes? Cada dia
aprendràs un munt de coses sorprenents i viuràs experiències úniques inoblidables.

Esteu preparats per submergir-vos en l’Oceà?
3, 2, 1… A l’aigua!
Avui, per ser el primer dia, parlarem d’allò que més apareix aquests dies a la televisió, ràdio, diaris… dels virus.
També parlarem dels bacteris. Abans de començar, creus que a l’Oceà hi ha virus? I bacteris? Per poder respondre a
la nostra pregunta, el primer que cal preguntar-se és…

Què és un virus? I un bacteri?

T’aconsellem que vegis els següents vídeos per a descobrir-ho:

“What is a Virus? Dr. Binocs” (En anglès, es poden posar subtítols en anglès, de Peekaboo Kidz)

“Virus and Bacteria” (En anglès, es poden posar subtítols en anglès, de Peekaboo Kidz)

“Habitantes del micromundo” (En castellà, de “Science into images”, amb subtítols en anglès)

“Rosa contra el virus” (En castellà, conte enfocat al coronavirus)

Ara que ja saps el que són, t’atreviries a respondre a la nostra pregunta: Creus que a l’Oceà hi ha virus? I bacteris?

Recorda que l’Oceà comprèn aquelles parts de la superfície del planeta ocupades per aigua marina que envolten els
continents i que cobreixen actualment al voltant del 71% de la Terra. Existeixen cinc oceans a la Terra: el Pacífic,
l’Atlàntic, l’Índic, l’ Antàrtic i l’Àrtic.

Seran capaços també els virus i els bacteris de viure en l’aigua salada? De resistir l’embat de les onades?

Respon aquest qüestionari per aprendre més sobre els virus i l’Oceà.

Ens veiem en directe!
A més, avui, a les 17:00h, podràs connectar-te a través d’aquest enllaç a la plataforma Zoom, amb l’Adrià Auladell, un
dels nostres investigadors experts. Resoldrà en directe tots els vostres dubtes sobre virus, bacteris i l’Oceà. No t’ho
perdis!

DIRECTE: “Els virus, els bacteris i l’Oceà” Divendres 27/03 a les 17:00hDIRECTE: “Els virus, els bacteris i l’Oceà” Divendres 27/03 a les 17:00h

NOTA: Pots accedir al directe des de el navegador, sense necessitat de descarregar l’aplicació ni donarse d’alta, clicant sobre
l’enllaç que apareixerà en la part inferior “uneixi’s mitjançant el seu navegador”. S’activarà a les 17h. Si tens problemes,
contacta a oceanliteracy@icm.csic.es.

Practica la teva creativitat! Dibuixos per acolorir
També pots posar a prova el teu vessant més artístic acolorint els dibuixos que hem preparat per a tu:

Descarrega virus i bacteris per acolorir. Dibuixos d’en Jordi Corbera.

Cerca

#OCEACASA
Porta l'Oceà a casa i sent
l'Oceà com la teva llar amb
les activitats, vídeos i
recursos variats que
trobaràs aquí per
submergir-te al món marí.
Si t'agrada, comparteix-ho
en xarxes amb el hashtag
#OCEACASA

Més recursos
Una visita recalcitrant

Parlem de la Mediterrània –
I

La Ciència que volem

Pinzellades

Contacta’ns!
Comparteix les teves
experiències amb les
activitats escrivint-nos al
correu electrònic
oceanliteracy@icm.csic.es.
Sortejarem premis
exclusius entre els
participants! 

Si tens dubtes o vols fer-nos
algun comentari o
suggeriment, pots
escriure’ns, estarem
encantats d’escoltar-te!
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Nota: Dificultat mitjana. Podràs canviar la dificultat del trencaclosques i cronometrar el temps que trigues en fer-lo, al mateix
enllaç.

Experimenta: Crea el teu propi món microscòpic
Recrea el teu propi món microscòpic amb l’experiment que ens proposa “Recerca en acció”: Fem un zoo microbià

Recomanem
EL PLANETA BLAU (BLUE PLANET I & II) – Sèrie documental

Explora el medi ambient marí del planeta Terra, des de diverses costes fins als pols i coneix la sorprenent vida

marina, des de la gegantina balena blava fins als microscòpics pòlips dels coralls. Una sèrie documental

imprescindible per poder gaudir dels tresors de l’Oceà.

Submergeix-te més
“¿Existen los virus antivirus?” Article de Yaiza Castillo (ICM-CSIC) a la revisa InMare. Llegir article (castellà).

“Invisibles con efectos muy visibles” Article de Josep M. Gasol, Emilio O. Casamayor, Ramón Massana, Clara Ruiz-

González, Rafel Simó i Dolors Vaqué del llibre “Microbios en acción”. Llegir article (castellà).

Paraula del dia

Fins la propera setmana!
La setmana que ve continuarem amb la temàtica “Coneguem l’oceà”. El dilluns explorarem els diversos ecosistemes
de l’Oceà, i el dimarts anirem de viatge amb un gra de sorra. Véns amb nosaltres?

Comenta, pregunta, interacciona!
Per afegir un comentari simplement has d’escriure el teu nom o àlies i afegir un correu electrònic. No és necessari
registrar-se, és molt senzill! Recorda d’utilitzar sempre el mateix àlies, així et podrem reconèixer. El correu electrònic
serà privat, però ens servirà per posar-nos en contacte amb tu si volem enviar-te algun regal.
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Enigma: Descobreix com són els microorganismes del mar 
Completa aquest trencaclosques i explica’ns, en els comentaris de baix, què creus que és?
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