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Divendres vam parlar de virus. Com va explicar l’Adrià Auladell, científic de l’ICM-CSIC, hi ha més virus i bacteris a
l’Oceà que estels a l’univers! A més, els virus tenen un paper molt important: ajuden a controlar les poblacions de
bacteris i permeten reciclar l’aliment d’altres organismes.

Si no ho vàreu poder veure o us vàreu perdre alguna resposta, podeu consultar aquí totes les respostes a les
preguntes que van sorgir durant el directe:

Preguntes i respostes sobre Virus, bacteris i l’Oceà

També podeu consultar aquí la vida microbiana que s’amaga en una gota d’aigua:

La vida microbiana a una gota d’aigua

Avui, per ser el segon dia, us convidarem a fer un viatge amb nosaltres per descobrir els diferents ecosistemes i
ambients marins. Abans de començar, Com creus que és l’Oceà? És igual a tots els llocs del món? Per poder
respondre a les nostres preguntes, et convidem a realitzar les següents activitats.

Enigma: Descobreix alguns dels ecosistemes del món
Completa aquests trencaclosques i explica’ns, més avall, en els comentaris, on creus que han estat fotografiats
aquests fons marins?

Ecosistema 1 Ecosistema 2 Ecosistema 3

Aquí pots veure les solucions. A més a més, pots consultar aquí alguns dels organismes que viuen en aquests
ambients.

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 ecosistemes del món per acolorir. Dibuixos d’en Jordi Corbera.
Envia’ns els teus dibuixos a oceanliteracy@icm.csic.es! Volem fer un àlbum amb les aportacions de tots els 
participants. Ens ajudes?

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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i veuran si terra i mar són tan diferents com pensem o no. Et proposem aquest viatge molt original per descobrir
l’Oceà amb la imaginació. Pots anar sol o demanar als teus pares o tutors que t’ajudin (contacontes):

Còmic De Terra o de Mar (versió català)

Còmic De Tierra o de Mar (versió castellà)

Llibre “100 secrets dels oceans”

L’Oceà amaga molts secrets. L’Esther Garcés i el Daniel Closa ho saben molt bé i t’explicaran molts d’ells al llibre 100
secrets dels oceans, que et recomanem llegir. Pots atrevir-te a llegir-los sol o demanar als teus pares o tutors que
t’ajudin (contacontes). Aquí tens un tastet amb els 4 primers capítols:

100 secrets dels oceans (català, tastet dels 4 primers capítols).

Juga amb la teva família al joc “Oceans”
Joc “Oceans”

“Oceans”et convida a fer un viatge pels mars i oceans del món contestant preguntes. Qui serà el primer que
aconseguirà tornar a port?

Joc “Oceans”, (versió català nens)

Joc “Oceans”, (versió castellà nens)

Nota: Al web també trobaràs una versió amb dificultat més alta, la versió per a adults.

Joc “De Terra o de Mar”

Encara no coneixes el joc “De Terra o de Mar”? Descobreix què amaga l’Oceà mentre jugues a un joc de fer parelles
entre Mar i Terra. Tot el material aquí:

Joc “De Terra o de Mar” (versió català)

Joc “De Tierra o de Mar” (versió castellà)

Recomanem
OCEANS: Pel·lícula documental de Jacques Perrin i Jacques Cluzaud (2010). Gairebé tres quartes parts de la

superfície terrestre estan cobertes per l’Oceà. Els codirectors Jacques Perrin i Jacques Cluzaud s’han preparat per

capturar la immensa expansió d’aquestes aigües que han pres un rol tan crucial i constant en la història i el

sustent de l’home. Els profunds i abundants oceans amaguen grans misteris i perills que aquesta pel·lícula

s’atrevirà a explorar.

Submergeix-te més
Vora el mar broix, llibre de Joandomènec Ros.

Per a una societat que vol ser cada dia més curosa amb el medi ambient, aquest llibre constitueix una font

d’informació utilíssima pel seu rigor. Joandomènec Ros hi exposa la problemàtica del litoral mediterrani i

proporciona els criteris a seguir en qualsevol actuació mediambiental.

The Deep Sea, web.

Explora la immensitat de l’Oceà i descobreix quins éssers vius habiten en cada profunditat.

Paraula del dia

Fins demà!  Demà continuarem amb “La vida d’un gra de sorra”. Ens acompanyaràs?

Vols que t’avisem per e-mail? Subscriu-te i t’enviarem cada matí la temàtica del dia.

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.

Viatja des de casa! Lectures
Còmic “De Terra o de Mar”

Vols acompanyar l’Anna en el seu viatge arreu dels mars i oceans del món? L’Iñaki farà a la vegada un viatge per terra
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