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Condicions i més informació

 
11/2: Dia dona i nena en la ciència, 8/3: Dia Dona, 25/11: Dia eliminació violència contra les dones.
22/3: Dia aigua, 8/6: Dia oceans, 16/6 Dia tortugues marines, 14/7: Dia conscienciació taurons. 
3/3: Dia vida silvestre, 22/5: Dia biodiversitat, 4/10: Dia animals.
21/3: Dia boscos, Dia arbre, 18/5: Dia plantes.
17/5: Dia contra LGTBIfòbia, 28/6: Dia alliberament LGTBI.
1/9: Dia primats.
22/3: Dia Terra, 26/: Dia clima, 16/9: Dia capa d'ozó, 18/10: Dia protecció natura, 
24/10: Dia contra canvi climàtic. 
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Xerrada Taller Ruta guiada 

Recomanat pels dies mundials/internacionals:



Vivim en una societat on moltes
persones senten la ciència i natura
com una cosa aliena a elles. Cal seguir
posant-la en valor a través de
l'educació ambiental i científica.

Biologueando va néixer amb l'objectiu
d'apropar la Biologia a tota la
ciutadania. Perquè comprengui la vida
que l'envolta i aporti el seu granet de
sorra en la conservació de la natura. 

En aquest catàleg trobaràs activitats
que persegueixen aquest objectiu i
molts més, per a públic jove i adult.

A l'aula, online i a l'aire lliure. 

Adaptades a les necessitats de les
teves persones usuàries o companyes.

Però primer, m'agradaria que em 
coneguessis una mica més. 

Presentació
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Què faig
Desde 2003 transmeto els meus
coneixements com a educadora

ambiental, divulgadora
científica, guia de natura i
professora de secundària.

Qui soc
Soc biòloga, màster en estudis
d'impacte ambiental, màster
en formació del professorat,

auxiliar de veterinària i
autodidacta de les temàtiques

més diverses. 

Com ho faig
Amb un llenguatge planer però

rigorós, respectant els ritmes
de cadascú. Amb perspectiva

de gènere, inclusió de
col·lectius com el LGTBIQ i

atenció a la diversitat.

Una frase 
"Només conservem el que

estimem, estimem només el
que entenem i entenem

només el que coneixem". 
 

Baba Dioum

A mida
Adapto les activitats a les teves
necessitats i les del públic o les
faig a mida. Si vols fer alguna

activitat i no la trobes en aquest
catàleg, explica'm la teva idea i li

donem forma.

Què t'ofereixo
Activitats dinàmiques per

reforçar o ampliar continguts
d'interès per a la ciutadania.
En format taller, xerrada o

sortida a la natura.

linkedin.com/in/mireiaquerolrovira

mailto:mireia@biologueando.com
https://www.linkedin.com/in/mireiaquerolrovira/


Propostes de xerrades, tallers i visites

Cursos, xerrades o tallers introductoris a temàtiques generals com: ornitologia, botànica,
astrobiologia, fauna urbana, beneficis de la natura per a la salut... 
Monogràfics de fauna: rapinyaires, rèptils, amfibis, mamífers terrestres, insectes, cetacis...
Visites guiades a parcs i jardins urbans i entorns naturals de proximitat.

Es tracta d'activitats d'una sessió o bé de diverses sessions per aprofundir més en la
temàtica. En el cas de cursos de diferentes sessions, es poden combinar sessions teòriques
amb sortides pràctiques. 

➞ Si necessites més idees, pots trobar més temàtiques que puc tractar als articles del blog.      

Introducció a...
Activitats a mida sobre biologia i natura

La sèrie "Introducció a..." es tracta d'activitats fetes a mida de les necessitats del públic i
l'agenda de l'entitat, sempre dins de la temàtica biologia i natura. 

Si formes part d'una entitat feminista o LGTBI+, t'ofereixo aquestes activitats només per a
dones o persones LGTBI+ per tal de garantir un espai segur.

A les pàgines següents trobaràs propostes més concretes, però aquí tens algunes idees
d'activitats a mida (tant de temàtica com de durada) que et puc oferir.

Descripció

5 anys- adults Xerrades, tallers, visites, jocs Diverses
durades

Aula, online i a la
natura

Propostes de jocs educatius

Joc de memòria dels insectes que habiten un hotel d'insectes.
Qui es qui? Descobreix la fauna del teu poble o ciutat.

Si formes part de l'organització d'alguna fira de natura o algun esdeveniment més laxe pel
que fa a horaris, ofereixo jocs per a públic familiar com ara:
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Objectius

Ampliar la definició de sostenibilitat més enllà de l'àmbit ambiental.
Prendre consciència de l'estat actual del medi ambient.
Conèixer quines accions individuals tenen més impacte ambiental.
Implicar la ciutadania en la conservació del medi ambient. 

I tu, ja ets prou
sostenible?

Una xerrada sobre les conseqüències socials de no ser-ho 

Sense deixar de banda els conceptes bàsics per conèixer l'estat actual de la conservació del
medi ambient, en aquesta xerrada participativa el públic descobrirà les conseqüències més
desconegudes de no ser sostenibles: les socials. 

Descripció

14 anys - adults Xerrada participativa 1,5 h Aula i online

Continguts
Sostenibilitat ambiental, social i econòmica. 
Petjada ecològica i de carboni, canvi climàtic i global, sobrecapacitat de la Terra.
Repercussió social en l'àmbit alimentari, la moda i la tecnologia.
Dones clau en la conservació del medi ambient.
Accions individuals amb més impacte per reduir la petjada de carboni.
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Canvi global: el gran
repte de la humanitat 

Objectius generals 
Entendre què és el canvi climàtic i global i la seva importància.
Prendre consciència de l'estat actual del medi ambient.
Conèixer quines accions humanes tenen més impacte ambiental.
Debatre sobre les possibles solucions davant del canvi global.
Implicar a la ciutadania en la conservació del medi ambient. 

Una xerrada per entendre el canvi global i com el podem afrontar

Xerrada participativa on es consolidaran i s'aprendran conceptes sobre el canvi climàtic i
global. 
Mitjançant algunes dinàmiques que complementin l'exposició teòrica,  el públic anirà
construint els seus coneixements sobre el canvi global i trobarà les possibles solucions al
repte més gran de la humanitat.

Descripció

Continguts
Concepte de petjada ecològica i de carboni, canvi climàtic i global, sobrecapacitat de
la Terra.
Causes del canvi global: ús de l'energia, contaminació, canvi de l'ús dels sòls, pèrdua de
biodiversitat.
Impactes humans i les seves conseqüències: increment del diòxid de carboni, pluja
àcida, col·lapse de la biodiversitat, biocontaminació, residus, accidents ambientals,
sobreexplotació de recursos, salut humana, meteorologia extrema...
Plans per a la supervivència: objectius de desenvolupament sostenible i accions
individuals.

14 anys -adults Xerrada participativa 1,5 h Aula i online
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Objectius

Donar a conèixer persones LGTBI+ en ciència del passat i del present.
Conèixer els estigmes que pateixen les persones LGTBI+.
Posar en valor la feina de les persones LGTBI+ científiques.
Mostrar referents per a despertar vocacions científiques en les adolescents i joves. 
Recordar que a Espanya i Catalunya s'està fent investigació científica de qualitat. 

Persones LGTBI+ 
en la ciència

Una xerrada sobre les persones LGTBI+ que han contribuït 
i contribueixen al desenvolupament científic 

Quan preguntem sobre dones científiques, la majoria de gent només en pot anomenar una o
dues. Però, i si preguntéssim sobre persones LGTBI+ que han contribuït i contribueixen al
coneixement científic? Els vindria al cap... una? Zero?
En aquesta xerrada el públic coneixerà algunes persones LGTBI+ del món de la ciència i quines
dificultats han hagut d'afrontar degut a la seva identitat de gènere o orientació sexual.

Descripció

12 anys - adults Xerrada participativa 1,5 h Aula i online

Continguts
Repàs de terminologia LGTBI+: identitat i expressió de gènere, orientació sexual, etc.
Dificultats amb les que es troben les persones LGTBI+ que es dediquen a la ciència
degut a la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Persones LGTBI+ que van dedicar o dediquen la seva professió a diferents branques
científiques.
Investigacions actuals a Espanya que lideren persones LGTBI+ o que hi participen. 
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Objectius
Fer un anàlisi de la situació actual de les dones en investigació científica. 
Donar a conèixer dones científiques del passat i del present.
Posar en valor la feina de les dones científiques d'altres continents diferents a l'europeu.
Mostrar referents per a despertar vocacions científiques en les adolescents i joves. 
Recordar que a Espanya i Catalunya s'està fent investigació científica de qualitat. 

Dones clau en la
ciència d'abans i ara 

Una xerrada sobre les dones que han contribuït i contribueixen al
desenvolupament científic 

Quan preguntem sobre dones científiques, la majoria de persones saben anomenar Marie
Curie i poques més.
En aquesta xerrada es donaran a conèixer dones que han contribuït o estan contribuïnt al
desenvolupament científic i quines dificultats es van trobar o es troben per ser dones. Es
posarà especial èmfasi a les científiques catalanes, espanyoles i les no europees. 

Descripció

12 anys - adults Xerrada participativa 1,5 h Aula i online

Continguts
Diferències en la percepció de la ciència en nens i nenes.  
Estat actual de la participació de les dones en la ciència.
Dificultats amb les que es troben les dones que es dediquen a la ciència pel fet de ser dona.
Dones que van dedicar o dediquen la seva professió a diferents branques científiques.
Investigacions actuals que lideren dones o hi participen a Espanya. 
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Objectius 

10

Descripció

Xerrada participativa 1,5 h Aula i online

Continguts

Les dones en la
prehistòria

Una xerrada per desmitificar el paper de la dona en la Prehistòria

Les representacions clàssiques de la dona d'èpoques prehistòriques, cada vegada s'allunyen
més del que ens diuen les evidències científiques. En aquesta xerrada descobrirem si les
dones només es quedaven cuidant i recol·lectant o si també eren caçadores i artistes.

 

Conèixer les diferents representacions de la dona en la prehistòria i la història.
Fomentar el pensament crític davant la ciència segons el seu entorn social.
Reconèixer les diferències anatòmiques entre mascles i femelles en restes
paleoantropològiques.
Conèixer el paper de la dona en la guerra, la caça, l'art rupestre i altres activitats assignades
clàssicament a homes.

L'arqueologia del s. XIX com a excusa per justificar desigualtats.
Indentificació del sexe a partir de restes paleoantropològiques.
Rols clàssics assignats en les societats prehistòriques.
Nous rols proposats per l'arqueologia feminista.
Evidències científiques que reconsideren el paper de la dona en la prehistòria.
Representacions de la dona en la prehistòria i la història.

14 anys - adults



Objectius
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Descripció

14 anys -adults Xerrada participativa 1,5 h Aula i online

Continguts

D'Àfrica a tot el món:
l'evolució humana

Una xerrada per tenir una visió global de l'evolució de l'espècie humana

Saber què vol dir ser humà és més difícil del que sembla. A mida que el públic conegui com
funciona l'evolució, els seus avantpassats i les seves fites evolutives, elaborarà una resposta
sobre què és el que els fa humans. 

 

Preguntar-se què ens fa humans.
Conèixer els principals grups de primats actuals i quin parentiu tenim amb ells i els
nostres ancestres.
Conèixer les espècies més representatives dels nostres avantpassats.
Reforçar conceptes bàsics de l'evolució biològica.
Enderrocar mites sobre la nostra evolució.

Arbre filogenètic dels primats i homínids.
Proves de l'evolució en el propi cos (estructures vestigials).
Fites evolutives d'espècies clau: bipedisme, eines, foc, autoconsciència, simbolisme.
Teoria científica. 
Preconcepcions errònies sobre l'evolució humana.



Objectius
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Descripció

14 anys -adults Xerrada-taller 1,5 h Aula i online

Continguts

El món de les
papallones

Una xerrada per introduir-se en la biologia d'aquests insectes 
i afavorir la seva presència en entorns urbans

Les papallones, per la seva bellesa, son els insectes que ens criden més l'atenció. Però sabies
que a la ciutat hi trobem una gran diversitat de papallones?
En aquesta xerrada coneixerem les característiques bàsiques d'aquests animals i
descobrirem què podem fer per afavorir la seva presència en entorns urbans. 
 

Conèixer les característiques i classificació bàsica de les papallones.
Recordar el cicle vital de les papallones i descobrir-ne variants del mateix.
Ser conscient de la importància ecològica de les papallones.
Aprendre actuacions per afavorir la presència de papallones en entorns urbans.
Conèixer algunes espècies comunes d'entorns urbans.
Interessar-se per participar en un projecte de ciència ciutadana amb papallones.

Què és una papallona? 
Cicle vital de les papallones.
Importància ecològica de les papallones.
Perills als que s'enfronten.
Com afavorir la seva presència a la ciutat.
Ciència ciutadana amb papallones.
Nocturnes o diürnes? Classificació bàsica. 
Espècies més comunes dels entorns urbans.

* Possibilitat d'acabar la xerrada trasplantant una planta aromàtica per endur-se a casa.



Objectius
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Descripció

14 anys -adults Xerrada 1,5 h Aula i online

Continguts

Animals llegendaris
dels nostres mars

Una xerrada per conèixer els habitants més curiosos 
de mars i oceans i com podem conservar-los 

Mars i oceans amaguen criatures meravelloses que han inspirat contes i llegendes. En
aquesta xerrada el públic descobrirà habitants marins poc coneguts, coneixerà els hàbitats
oceànics més extrems i reflexionarem sobre què podem fer nosaltres per conservar el medi
marí. 
 

Descobrir animals marins que han donat lloc a llegendes i animals marins curiosos,
tant actuals com extingits.
Conèixer animals marins curiosos 
Descobrir hàbitats marins extrems i els seus habitants.
Conèixer la situació actual de conservació de mars i oceans i les seves
problemàtiques: contaminació, sobrepesca, acidificació...
Reflexionar sobre la importància de la conservació el medi marí i què podem fer
nosaltres per conservar-lo.

Animals marins associats a llegendes com les de l'unicorn, el kraken, les sirenes... 
Habitats marins extrems i els seus habitants: fumaroles submarines, fons abissals,
mars antàrtics.
Animals marins curiosos i espectaculars, actuals i extingits.
Situació ecològica actual de mars i oceans.
Estrategies de conservació de mars i oceans que pot aplicar la ciutadania.
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Objectius

Descripció

Xerrada-sortida 3 h Aula i a la natura

Continguts

Introducció a
 l'ornitologia

Una xerrada i sortida per conèixer el món de les aus i com observar-les

El birding és una afició amb cada vegada més adeptes i múltiples beneficis per a qui la
practiquen. En aquest combinat de xerrada i sortida, coneixerem les característiques de les
aus i com aprendre a observar-les a la natura.
 

Conèixer les principals característiques anatòmiques de les aus.
Conèixer el comportament de les aus i els hàbitats on viuen.
Ser conscient dels beneficis de practicar activitats a la natura.
Aprendre estratègies per observar aus a la natura.
Identificar les amenaces de les aus i com conservar-les.
Conèixer què es necessita per començar a observar aus.

Característiques anatòmiques de les aus: plomes, pell, becs, anatomia interna, peus,
esquelet, aparell respiratori: sacs aeris i siringe, aparell digestiu, aparell reproductor i
excretor, ous.
Classificació de les aus: són dinosaures.
Sentits de les aus: vista, oïda, equilibri.
Comportament de les aus: migracions, eines, joc, aparellament...
Hàbitats de les aus i adaptacions als hàbitats.
Amenaces i conservació de les aus.
Iniciació al birding.

12 anys - adults

*Possibilitat de fer només la part teòrica o la part pràctica.



Objectius

Recordar el cicle vital de les plantes.
Conèixer diferents tipus d'horts urbans fets amb materials comercials i reciclats.
Saber els materials bàsics per tenir un hort en un pis, balcó o terrassa. 
Identificar les espècies més adequades per cultivar a casa i les millors associacions de cultius.
Saber aplicar tècniques ecològiques per a la salut de les plantes: fertilitzants i pesticides eco.

Fes el teu primer
hort urbà

Una xerrada-taller per iniciar-se en l'horticultura urbana

Els beneficis de l'horticultura urbana ja no son cap secret. Gaudir el contacte amb la terra,
augmentar les zones verdes a nivell particular, afavorir pol·linitzadors, cultivar el propi
aliment... En aquesta xerrada coneixerem l'essencial per començar el nostre hort urbà i ens
endurem el nostre primer planter.

Descripció

14 anys- adults Xerrada- taller 2 h Aula

Continguts

Beneficis de tenir un hort urbà a casa.
Cicle vital de les plantes. Nutrició, reproducció, relació. 
Disseny de l'hort urbà.
Espècies hortícoles adequades per a horts urbans.
Tècniques ecològiques per a l'eliminació de plagues i fertilització de les plantes.
Tècniques de poda de l'hort urbà. 

15* Possibilitat de fer aquesta xerrada en format taller de diverses sessions.



Xerrada -taller 1,5 h Aula

16

14 anys - adults

Verd urbà i plantes
mediterrànies

Una xerrada-taller per posar en valor el verd a la ciutat i al centre educatiu

Objectius
Recordar les característiques del clima mediterrani.
Conèixer algunes espècies vegetals adaptades a la sequera.
Ser conscient dels beneficis que té la presència del verd urbà: ecològics, socials, econòmics i
sanitaris.
Conèixer estratègies per estalviar aigua i per tenir cura de les plantes en època de sequera.
Participar en una plantada comunitària/enverdir casa seva.

En un context de canvi climàtic, la presència de vida vegetal a les ciutats és imprescindible
per a una millor salut ambiental i de les persones. En aquesta xerrada-taller, descobrirem els
beneficis del verd urbà, estratègies d'estalvi d'aigua i com gestionar la cura de les plantes en
èpoques de sequera. Acabarem fent una plantada al centre o s'enduran una planta a casa.

Descripció

Continguts

Què és el verd urbà i els seus beneficis. Actuacions a Barcelona amb el verd urbà.
Característiques del clima mediterrani
Estalvi d'aigua a casa
Espècies mediterrànies, altres espècies adaptades a la sequera i espècies a evitar.
Consells de manteniment de les plantes en època de sequera.
Com mantenir plantes més enllà del test.



Objectius
Saber què és un hotel d'insectes i per a què serveix.
Ser conscient de la responsabilitat que suposa instal·lar un hotel d'insectes.
Conèixer la importància ecològica dels insectes.
Identificar diferents espècies d'insectes pol·linitzadors.
Construir un hotel d'insectes.

Construeix un
hotel d'insectes

Un taller per afavorir la presència de pol·linitzadors en entorns urbans

La davallada d'insectes pol·linitzadors ha fet que es popularitzin cada vegada més els hotels
d'insectes. En aquest taller coneixerem què és un hotel d'insectes, quins insectes podem
afavorir i quines precaucions hem de prendre a l'hora d'instal·lar un hotel d'insectes.
Finalment, cada persona construirà el seu hotel per endur-se a casa.

Descripció

14 anys- adults Taller participatiu 2 h Aula

Continguts

Definició d'hotel d'insectes.
Beneficis dels hotels d'insectes.
Dissenys d'hotels d'insectes.
Materials adequats per a construir un hotel d'insectes
Instal·lació i manteniment de l'hotel d'insectes.
Espècies pol·linitzadores que podem atreure a l'hotel d'insectes.

17* Possibilitat d'adaptar aquesta activitat si voleu instal·lar un hotel comunitari a les vostres instal·lacions.



Natura sota la lupa

Objectius 

Conèixer diverses mostres i restes procedents d'éssers vius.
Introduir conceptes clau per cadascun dels 5 regnes.
Fomentar l'observació de la natura a un nivell que sol passar desapercebut.
Aprendre a manipular instruments d'ampliació senzills.
Prendre consciència de quines pautes seguir si volem fer les nostres pròpies observacions.

Un taller per observar el que no veus a ull nu

Malgrat que la classificació dels éssers vius en 5 regnes està en desús, continua essent un
bon punt de partida per les persones que volen aproximar-se a la classificació de la vida.

En aquest taller el públic observa lliurement, amb el suport de l'educadora, diferents mostres
naturals sota aparells d'ampliació, com lupes binoculars, microscopis i una lupa digital. 
Amb el suport d'una fitxa, cada persona resoldrà un repte per cadascun dels 5 regnes. 

Descripció

Continguts
Característiques bàsiques dels 5 regnes.
Observació de restes animals (plomes, escates, pèl, ossos, insectes...), vegetals (fulles,
pinyes, flors...), fongs (bolets, floridures...), bacteris, algues i protozous. 
Manipulació d'instruments d'ampliació senzills.
Observació de la natura de manera respectuosa.

18

10 anys - adults Taller manipulatiu 2 hores Aula



Objectius

Conèixer les característiques bàsiques del bosc mediterrani.
Aprendre a identificar restes i rastres deixats per la fauna.
Identificar algunes espècies vegetals bàsiques del bosc mediterrani.
Observar i identificar algunes aus.
Ser conscients de la importància de la cura de l’entorn.
Diferenciar espècie exòtica d’invasora i veure exemples d’espècies invasores vegetals.

Descoberta del
bosc mediterrani
Una sortida per conèixer les característiques del bosc mediterrani 

En aquesta caminada de dificultat fàcil, el públic descobrirà les característiques ecològiques
del bosc mediterrani: clima, geologia, fauna i flora.

Descripció

8 anys - adults Ruta guiada 3 h A la natura

Continguts

Característiques climàtiques del bosc mediterrani.
Fauna i flora més representativa del bosc mediterrani.
Importància de l'estudi de restes i rastres deixats per la fauna.
Sostenibilitat i cura del bosc mediterrani.
Concepte d'espècie exòtica i espècie invasora. 
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Objectius

Conèixer la classificació bàsica de les plantes.
Reforçar conceptes sobre la nutrició de les plantes.
Aprendre a identificar diferents espècies vegetals.
Conèixer els mecanismes de comunicació en les plantes.
Ser conscient dels perills als que s'enfronten els vegetals.
Interioritzar bones pràctiques per a la conservació dels boscos. 

Passejada 
botànica pel bosc

Una sortida per conèixer les plantes i arbres del bosc mediterrani

En aquesta caminada de dificultat fàcil, el públic descobrirà les principals espècies i
característiques d'arbres, arbusts i plantes silvestres del bosc mediterrani. 

Descripció

8 anys- adults Ruta guiada 3 h A la natura

Continguts

Classificació general de les plantes.
Nutrició en les plantes.
Reconeixement d'espècies de briòfits, pteridòfits, angiospermes i gimnospermes.
Comunicació en les plantes.
Espècies exòtiques invasores en el món vegetal.
Incendis i conservació dels boscos.
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Objectius

Conèixer què és la ciència ciutadana i com podem participar-hi.
Aprendre a utilitzar les aplicacions de ciència ciutadana més conegudes.
Identificar espècies de fauna i flora de l'entorn proper.
Posar en valor la biodiversitat urbana.
Conèixer les característiques principals de les espècies més representatives.
Ser conscient dels conflictes entre fauna urbana i humans.

Fauna i flora urbana a
través d'apps de ciència

ciutadana
Una sortida per conèixer la biodiversitat urbana gràcies a la tecnologia

En aquesta sortida per un parc, jardí o bosc de proximitat, el públic aprendrà a utilitzar
aplicacions mòbils de ciència ciutadana, al mateix temps que identifica espècies de fauna i
flora presents en el seu entorn més proper.

Descripció

8 anys- adults Ruta guiada 2 o 3 h A la natura

Continguts

Concepte de ciència ciutadana.
Projectes de ciència ciutadana a Catalunya i Espanya.
Reconeixement d'espècies de fauna i flora urbana.
Conflictes amb fauna urbana i les seves possibles solucions.
Fauna i flora invasores.
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Objectius

La biodiversitat
de la ciutat 

Una sortida per conèixer la fauna i flora urbana

En aquesta sortida el públic descobrirà les principals espècies de fauna i flora que habiten els
parcs i jardins de la ciutat.

Descripció

8 anys- adults Ruta guiada 2 h A la natura

Continguts
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Identificar espècies de fauna i flora de l'entorn proper.
Posar en valor la biodiversitat urbana.
Conèixer les característiques principals de les espècies més representatives.
Ser conscient dels conflictes entre fauna urbana i humans.

Reconeixement d'espècies de fauna i flora urbana.
Importància de la conservació de la biodiversitat urbana.
Conflictes amb fauna urbana i les seves possibles solucions.
Fauna i flora invasora.



Condicions i més
informació
Dubtes?

Si no tens la seguretat de si alguna
activitat s'adapta al teu públic o
necessites més informació, fes la teva
consulta a mireia@biologueando.com i
mirem d'adaptar-ne els continguts.

Preu

Mida del grup

Segons el tipus d'activitat , la mida del
grup pot variar entre 10-25 persones per
garantitzar-ne el bon funcionament.
Consulta'm per a grups més petits o grans.
 

Quilometratge

La seu actual de Biologueando és entre
Maçanet de la Selva i Barcelona. 
Depenent de la localitat on estigueu, poden
aplicar-se suplements de quilometratge.
Consulta el teu cas particular.

Materials

El materials necessaris per fer els tallers
els aporta l'educadora, però en alguns
casos s'haurà de fer ús de l'ordinador i
projector de les instal·lacions.
Les activitats d'aula es fan al vostre
centre.

Activitats  a mida

Si desitges una activitat adaptada a les
teves necessitats i les del teu públic,
explica'm la teva idea a
mireia@biologueando.com. 
S'apliquen preus especials segons
l'activitat a dissenyar.

Consulta el preu de cada activitat segons
el teu cas particular. 
Inclou assegurança de responsabilitat
civil i accidents per a les activitats fetes a
l'aire lliure.
Es fan preus especials si contractes més
d'una activitat el mateix dia.
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Després de tot, quan estàs enamorat, vols explicar-ho a
tothom. Per això, la idea que els científics no parlin al
públic de la ciència em sembla aberrant.

 
Carl Sagan

Només conservem el que estimem, estimem només el
que entenem i entenem només el que coneixem.

 
 

Baba Dioum

http://www.biologueando.com/ca
https://www.facebook.com/BiologueandoCom/
https://twitter.com/BiologueandoCom
https://www.instagram.com/biologueandocom/
https://www.linkedin.com/in/mireiaquerolrovira/
mailto:mireia@biologueando.com
https://www.youtube.com/channel/UC1YG8KjXDr3tpRTflbBa4Zg/playlists
https://t.me/biologueandocom
mailto:mireia@biologueando.com

