
Un any dedicat 
a l’Antàrtida

Diverses 
institucions de la 
ciutat programen 
activitats al voltant 
d’un continent 
encara desconegut.

CICLE DE CONFERÈNCIES

| TOTS ELS DIJOUS DE NOVEMBRE | 
CosmoCaixa
Condicions al límit 
Per què hi ha gel a l’Antàrtida? Un 
continent canviant.

Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona
Vida al límit
La vida al gel antàrtic: un ecosistema 
clau per a la vida a l‘Antàrtida.

Museu Marítim de Barcelona
Expedicions al límit
Com s’organitza una campanya 
oceanogràfica a l’oceà Austral.  

Zoo de Barcelona 
Supervivència al límit
La vida dels vertebrats antàrtics: 
per què sobreviu el pingüí 
emperador? 

Institut de Ciències del Mar-CSIC i CosmoCaixa  
La vida a l’Antàrtida. 
XI Simposi de l’SCAR | 17 DE JULIOL | 
El dia 17 es dedicarà a Outreach and Education. Xerrades 
obertes al professorat i al públic en general i projecció de 
la pel·lícula dels expedicionaris al Pol Sud. 

CosmoCaixa
Gimcana dels oceans | FINAL DEL CURS 2013-2014 | 
Activitat per a estudiants i professors a partir de 3r d’ESO 
per donar a conèixer el paper dels pols en el funcionament 
dels oceans i del planeta.

Dia Mundial del Medi Ambient | 7-8 DE JUNY DE 2014 |  
Jornada Per què hi ha una selva sota un desert de gel? 
Xerrades i tallers adreçats a famílies sobre “El paradigma 
de la biodiversitat antàrtica”.

Zoo de Barcelona
Campanya Pole to pole (EAZA), Associació Europea 
de Zoos i Aquaris) | CURSOS 2013-2014 I 2014-2015 |
Els efectes del canvi climàtic i la sostenibilitat amb l’objectiu 
de sensibilitzar el gran públic. Consulteu la programació 
d’activitats i continguts a la pàgina web: zoobarcelona.cat

 
 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Projecte per a secundària: l’Antàrtida, 
la fascinació de la recerca | TOT EL CURS 2013-2014 | 
Centrat en la recerca sobre el gel antàrtic: la dinàmica, 
els corrents i la seva influència en el clima i la vida.

Seminari: L’Antàrtida, la fascinació de la recerca
| FINAL DEL CURS 2013-2014 | 
Amb la participació dels científics i alumnes 
participants en el projecte.

Tallers i activitats obertes, dates especials
Setmana de la Ciència al novembre, Dia Internacional de 
l’Antàrtida al desembre i Dia Mundial dels Oceans al juny.

Museu Marítim de Barcelona
Exposició: “Els viatges científics a l’Antàrtida avui” 
(nom provisional) | DE DESEMBRE 2013 A ABRIL 2014 | 
Activitats familiars cada diumenge i visites guiades 
per a grups d'estudiants relacionades amb l’exposició.

Projecte Singladura MMB 2013: l’Àntàrtida | CURS 2013-2014 | 
Projectes que tracten sobre l’Antàrtida elaborats 
per alumnes de primària a batxillerat.

Amb l’assessorament 
de l’Institut de Ciències 

del Mar-CSIC
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