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Marineland Mallorca és un parc marí si-
tuat a la Costa d’en Blanes. El nostre zoo 
compta amb diverses instal·lacions amb 
gran diversitat de mamífers marins, aus, 
rèptils i peixos que constitueixen la nos-
tra col·lecció zoològica i fan de Marineland 
Mallorca un lloc especial i únic. Així mateix, 
al llarg del dia podràs gaudir de les ex-
hibicions de dofins, lleons marins i aus 
exòtiques, i podràs apreciar la bellesa i 
la intel·ligència d’aquests animals.

Marineland Mallorca compta amb un de-
partament educatiu que du a terme, des de 
fa més de 20 anys, un programa d’educa-
ció dirigit als escolars de diferents edats. 
Aquest programa té com a objectiu 
educar per a la conservació de la bio-
diversitat, contribueix a l’increment de la 
consciència ambiental i motiva actituds 
sostenibles que ajudin a construir un món 
cada vegada millor.

L’activitat amb els escolars es desenvolupa 
primerament a l’Escola del Mar i a continu-
ació, s’observen els animals objecte de 
l’estudi per a poder assenyalar i reforçar 
l’après. En general, s’expliquen les carac-
terístiques principals dels animals, la seva 
anatomia, biologia, hàbitat, relació amb la 
cadena tròfica, problemàtica de conserva-
ció, etc. Es fomenta la participació dels es-
colars per a poder reforçar els conceptes i 
les actituds, i estimular el raonament.

Marineland Mallorca disposa de diver-
ses instal·lacions en les quals albergam 
una gran varietat d’espècies animals. A 
continuació es descriuen més detallada-
ment cada una d’aquestes i les espècies 
més rellevants del parc: 

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

MARINELAND MALLORCA 
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DELFINARI
Deixa’t sorprendre pels nostres increï-
bles i simpàtics dofins. La seva intel·ligèn-
cia i capacitat d’empatia faran que la teva 
visita sigui inoblidable. A més, podràs com-
provar la destresa d’aquests animals a l’hora 
de realitzar qualsevol exercici.

AUS
Amb el seu bell plomatge, les nostres 
meravelloses aus afegiran un toc més 
exòtic a la teva visita. Podràs comprovar de 
primera mà la gran varietat d’aus exòtiques 
que alberga el nostre parc, entre les quals 
destacam lloros, guacamais, cacatues i fla-
mencs. A més, estrenam un nou aviari a Ma-
rineland Mallorca, on conviuen una gran 
varietat d’espècies. No t’ho pots perdre!

CASA TROPICAL
Ens endinsarem al món dels rèptils i els 
amfibis, i trobarem des de boes constric-
tores, iguanes i polifacètics camaleons fins 
als cridaners granots de punta de fletxa. 
A més d’això, podràs conèixer als nostres 
simpàtics titís, un dels animals favorits de 
molts dels infants.

AQUARIS
Les profunditats de l’oceà Indopacífic 
t’estan esperant. Endinsa’t en el nostre 
aquari, on podràs trobar els nostres tau-
rons de puntes negres, coralls, els gracio-
sos peixos pallasso, els esgarrifosos peixos 
escorpí i fins i tot els elegants peixos es-
tendard i moltes altres espècies.
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EXHIBICIONS EDUCATIVES

Marineland Mallorca ofereix tres exhibi-
cions diferents amb la finalitat d’ensenyar 
al nostre públic la capacitat i els diferents 
comportaments de diverses espècies 
d’animals. Et podràs trobar amb tres tipus 
d’exhibicions: dofins, lleons marins i aus 
exòtiques.

EXHIBICIÓ DE DOFINS
Per a nosaltres és un orgull poder mostrar 
la nostra exhibició de dofins a tot el públic. 
Ells són les nostres estrelles. Blue i Mateo, 
juntament amb Estel i Sacha, et faran 
gaudir d’una increïble exhibició que et 
permetrà conèixer una mica més la intel·li-
gència d’aquests animals.

EXHIBICIÓ DE LLEONS MARINS
Sens dubte, si ets un amant d’aquests 
meravellosos animals no et pots perdre 
aquest espectacle tan divertit i emotiu 
que t’hi acostarà una mica més. Disposam 
de dues representacions que –n’estam se-
gurs– et faran gaudir i treure el màxim par-
tit de la teva visita a Marineland Mallorca.

EXHIBICIÓ D’AUS EXÒTIQUES
Davant la imponent mirada de la badia de la 
Costa d’en Blanes se situa el nou estadi In-
finity, on es realitzen les diferents demos-
tracions d’aus exòtiques, lloros, cacatues i 
papagais amb la seva llarga cua i els seus 
espectaculars colors. En aquestes exhibi-
cions podràs comprovar la intel·ligència 
d’aquestes aus, especialment la dels 
guacamais, que adelitaran grans i petits.
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La nostra oferta educativa inclou un pro-
grama d’educació ambiental amb activitats 
per a donar a conèixer els principals grups 
de vertebrats, les seves adaptacions, la 
dinàmica de la seva evolució, alguns en-
demismes i els programes de conservació 
que es desenvolupen per a protegir espè-
cies emblemàtiques de la fauna balear. 
Les activitats estan adaptades per a 
alumnes d’educació infantil, primària, 
secundària i batxillerat. 

OPCIONS DE VISITA
Durant la teva visita recorreràs cada un 
dels racons de Marineland Mallorca i hi 
descobriràs una gran varietat d’animals. A 
continuació explicam els dos tipus de visita 
que oferim:

Visita lliure
Adaptada a qualsevol edat, permet visi-
tar Marineland Mallorca lliurement. En 
aquesta opció és el professorat l’encarre-
gat de conduir el grup durant el recorregut.

Visita guiada
Endinsa’t en un recorregut per totes les 
nostres instal·lacions i coneix les caracte-
rístiques, la biologia i les curiositats de tots 
els nostres animals. El nostre objectiu és 
que els més petits rebin una atenció es-
pecial i coneguin els diferents animals de 
Marineland Mallorca. En aquesta opció un 
monitor acompanya el grup per a rea-
litzar una visita guiada, diferents tallers i 
jocs pel parc. Les activitats estan adapta-
des als diferents nivells escolars.

VISITES ESCOLARS
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OFERTA EDUCATIVA



BIOLOGIA 
DELS 

MAMÍFERS 
MARINS

ESPECIAL 
PINGÜINS

CONEGUI LES
NOSTRES

AUS EXÓTIQUES
TORTUGUES 

MARINES VISITA LLIURE VISITA GUIADA

NIVELL 
EDUCATIU

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA
 I BATXILLERAT

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
 I BATXILLERAT

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
 I BATXILLERAT

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
 I BATXILLERAT

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
 I BATXILLERAT

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 
 I BATXILLERAT

NOMBRE 
ALUMNAT MÍNIM 10 MÍNIM 10 MÍNIM 10 MÍNIM 10 ---- ----

DURADA 
DE L’ACTIVITAT 30 MINUTS 30 MINUTS 30 MINUTS 30 MINUTS ---- 3 HORES

MONITOR/A SI SI SI SI NO SI

INCLOU
ENTRADA 

AL PARC MÉS 
ACTIVITAT

ENTRADA 
AL PARC MÉS
 ACTIVITAT

ENTRADA 
AL PARC MÉS
 ACTIVITAT

ENTRADA 
AL PARC MÉS
 ACTIVITAT

ENTRADA 
AL PARC

ENTRADA 
AL PARC MÉS

 VISITA GUIADA

RESUM DE LES ACTIVITATS

I A MÉS, PER SOL 2€                     PORTA’T UN GELAT!!

PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS
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BIOLOGIA DELS MAMÍFERS MARINS
S’introdueix el concepte d’evolució i adap-
tació mitjançant l’estudi de la biologia dels 
mamífers marins. Es donen a conèixer els 
principals grups de mamífers marins que 
existeixen.  

ESPECIAL PINGÜINS
Aprèn el món d’aquests petits 
animals: les diferents espècies, 
la seva biologia i alimentació, i di-
ferents curiositats d’aquestes aus 
marines.

TORTUGUES MARINES
Coneix les diferents espècies de tor-
tugues marines presents al món, la seva 
biologia, distribució, alimentació i 
moltes més curiositats!

CONEIX LES NOSTRES AUS
No dubtis a acostar-te al me-
ravellós món de les aus que tro-
baràs al nostre parc!! Un lloc on el 
color, l’elegància i la varietat dels 
nostres animals posaran el toc més 
exòtic a la teva visita.

EDUCACIÓ INFANTIL / PRIMÀRIA  / SECUNDÀRIA / BATXILLERAT 
A més de la teva visita a Marineland, s’han planificat una sèrie d’activitats exclusives per 
als escolars. A continuació t’explicam aquesta oferta perquè puguis triar la que més s’ajusta als 
teus objectius:



RESERVES I INSCRIPCIONS

NIVELL EDUCATIU
Escoletas i educació infantil: 5,00€

Primària, secundària i batxillerat: 5,00€

1 monitor gratis cada 10 nens

INFORMACIÓ I RESERVES
Marineland Mallorca

Departament d’Educació ambiental
Marina Berenguer Siles

TEL. 971 67 51 25 / 690 077 054
educacionmarinelandmallorca@aspro-ocio.es

www.marineland.es
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ESCOLA D'ESTIU
de juny a setembre
EDATS RECOMANADES: 3 A 12 ANYS

PLACES LIMITADES

GAUDEIX DE L'ESTIU AMB ELS NOSTRES ANIMALS  
i aprèn a respectar la natura d'una manera divertida


