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VIATGES SANTAMAR SL  TELF/935805577 / 625591617  
G.C. 1058 MAIL: escoles@viatgessantamar.com   

IMAX –PORT VELL 
 
 
APRENENTATGES I DIVERSIÓ / IMAX Port Vell Barcelona és un 
mitjà espectacular i innovador per a entretenir alhora que transmet un 
missatge educatiu. Els seus alumnes aprendran, però al mateix temps i 
el que és més important, ho passaran en gran. L’amplia temàtica de les 
nostres pel·licules li permetrà realitzar una sortida educativa i cultural o 
simplement lúdica.  
 
UNA VISITA DIDÂCTICA / La visita al cinema IMAX Port  Vell 
Barcelona és una activitat escolar amena i profitosa que resulta còmoda 
per al professor. Les instal·lacions eviten la dispersió i distracció dels 
alumnes. En realitzar la visita es lliura al professor que acompanya al 
grup una unitat didàctica per desenvolupar activitats a l’aula. 
 
VERSIÓ ORIGINAL / Cada vegada és més complicat realitzar 
activitats extraescolars per a l’Àrea d’Anglès. Totes les projeccions 
estan disponibles en versió original anglesa. S’hauran de consultar les 
dates i els horaris concrets. 
 
 



    
PREUS ESPECI ALS PER A GRUPS ESCOLARS 

 
PER RESERVAR EN HORARI S DE TARDA-NI T I  CAPS DE SETMANA POT CONTACTAR AMB NOSALTRES EN EL 

932 251 111 EXT 3 O AL CORREU ELECTRÒNI C divisio_educat iva@im axportvell.com 

 
DE DI LLUNS A DI VENDRES LABORABLES 

 
1  pel·lícula   PVP -    8 ,1 0  €   ESCOLARS -  5 ,8 5  €  
2  pel·lícules  PVP -  1 2 ,1 0  €   ESCOLARS -  8 ,4 5  €  

CAPS DE SETMANA I  FESTI US 
 

1  pel·lícula  PVP -    8 ,1 0  €   ESCOLARS –  6 ,8 0  €  
2  pel·lícules PVP -  1 2 ,1 0  €   ESCOLARS –  9 ,0 5  €  

 

PROGRAMACI Ó TERCER TRI MESTRE CURS 2 0 0 9 - 2 0 1 0  ( 0 6 / 0 4 / 1 0  a l 2 3 / 0 6 / 1 0 )  
 

 DI LLUNS DI MARTS DI MECRES DI JOUS DI VENDRES 

1 0 .2 0  DI NOSAURES 
ALI VE 3 D ( CAT)  

EGI PTE 3 D, 
SECRETS DE 
LES MÒMI ES 

( CAT)  

EL COS HUMÀ 
( CAT)  

W I LD OCEAN 
3 D, OCEÀ 

SALVATGE 
( CAT)  

STOMP, 
RI TMES DEL 

MÓN ( m usica l)  

1 1 .2 0  
DOFI NS I  

BALENES 3 D: 
TRI BUS DE 

L’OCEÀ ( CAT)  

GEGANTS DE 
L’OCEÀ 3 D 

( CAT)  

DOFI NS I  
BALENES 3 D: 

TRI BUS DE 
L’OCEÀ ( CAT)  

EGI PTE 3 D. 
SECRETS DE 
LES MÒMI ES 

( CAT)  

W I LD OCEAN 
3 D, OCEÀ 

SALVATGE 
( CAT)  

1 2 .2 0  
EGI PTO 3 D. 

SECRETOS DE 
LAS MOMI AS 

DELFI NES Y 
BALLENAS 3 D: 

TRI BUS DEL 
OCÉANO 

W I LD OCEAN 
3 D. OCEÀ 

SALVATGE 
( CAT)  

DELFI NES Y 
BALLENAS 3 D: 

TRI BUS DE 
OCÉANO 

DI NOSAURES 
ALI VE 3 D ( CAT)  

1 3 .2 0  
PROFUNDI TATS 

MARI NES 3 D 
( CAT)  

W I LD OCEAN 
3 D. OCEÀ 

SALVATGE 
( CAT)  

DI NOSAURI OS 
ALI VE 

GI GANTES DEL 
OCÉANO 3 D 

DELFI NES Y 
BALLENAS 3 D: 

TRI BUS DEL 
OCÉANO 

1 4 .2 0  I NDI A 
MI STERI OSA  

STOMP, 
RI TMES DEL 

MÓN 
( m usical)  

EL COS HUMÀ 
( CAT)  

PROFUNDI TATS 
MARI NES 

STOMP, 
RI TMES DEL 

MÓN ( m usica l)  

I MAX®  PORT VELL ES RESERVA EL DRET DE CANVI AR AQUESTES VERSI ONS, SI STEMES,  PEL·LÍ CULES I  HORARI S SENSE PREVI  AVÍ S 

 

PEL·LÍ CULES EN V.O. ANGLESA 
 

Am b l’object iu de donar suport  a l’educació, al cinem a I MAX®  Port  Vell 
Barcelona, us ofer im  la possibilitat  de veure les nost res projeccions en versió 
or iginal anglesa. Una oportunitat  única perquè els vost res alum nes aprenguin 
i posin en pràct ica l’anglès, al m ateix tem ps que ho podeu com binar am b 
alt res àrees o especialitats. 

 

 



 
 

Subm ergeix- te en la nova est rena del segon t r im est re escolar  
“DOFI NS I  BALENES 3 D: Tribus de l’Oceà”.  

 
Aquesta im pressionant  i ent ret inguda pel· lícula et  portarà des dels 

enlluernadors esculls coral· lins de les Baham es fins a les càlides profunditats 
de les aigües de l’exòt ic Regne de Tonga per a una t robada cara a cara am b 
les t r ibus supervivents de l’oceà. T’acostaràs tant  als dofins i a les belugues 
que vir tualm ent  serà com  si els toquessis. Coneix aquestes ext raordinàries 

cr iatures com  m ai abans no s'havien film at . Espectaculars im atges en 3D de 
dofins, orques, balenes blanques i geperudes... Gaudeix d’una inoblidable 

experiència subaquàt ica tot  descobrint  els nom brosos aspectes desconeguts 
d’aquests fràgils i fascinants éssers en perill d’ext inció. 

 

   
 

 



   
 

W I LD OCEAN 3 D. OCEÀ 
SALVATGE 

 
 Una pel· lícula en 3 dim ensions 
que captura un dels espectacles 
m és grans del m ón:  la m igració 

anual de m ilers de m ilions de 
sardines al llarg de la costa 

or iental de Sud-àfr ica. Sortejant  
balenes, taurons frenèt ics, 

bandades de dofins i mascarells, 
afronten m olts desafiam ents en 

la lluita per la seva 
supervivència. 

A la pel· lícula podrem  veure el 
que potser van ser els oceans 

del m ón fa cents d'anys i serem  
test im onis del cicle de la vida.  

 
 

 

 

EGI PTE 3 D. SECRETS DE 
LES MÒMI ES 

 

Apunta’t  a l’egiptom ania, i 
gaudeix explorant  el 
sorprenent  procés de 

m om ificació dels seus reis. La 
pel· lícula narra la història 

d’una de les m ajors t roballes 
de la història m oderna:  el 

descobrim ent , a la fi del segle 
XI X, d’un grup de quaranta 

m òm ies, inclosos els dotze reis 
d’Egipte, ent re les quals es 

t roba el llegendari Ram sés el 
Gran. 

 

GEGANTS DE L’OCEÀ 3 D 
 

“Gegants de l’Oceà 3D”   
t rasllada l’alum nat  a un 

sorprenent  viatge al m ón 
inexplorat  dels “alt res 

dinosaures” , els rèpt ils que van 
viure sota l’aigua. La pel· lícula 

segueix una fam ília de 
Dolichorhynchops, coneguts 

també en el llenguatge col· loquial 
com  a “Dollies” , m ent re 

t ravessen les ant igues aigües 
poblades pel peix de dents de 

sabre, els taurons prehistòr ics i el 
calamar gegant . 

 

   
 

EL COS HUMÀ  
 

Ens revela la increïble històr ia 
de la vida, amb un detall 
im pressionant , m ost ra els 

processos biològics que realitza 
el nost re organism e, i que ens 

passen totalm ent  
desapercebuts. Aquesta és la 

històr ia del que passa cada dia 
sota la pell que ens em bolcalla. 

Deixarem enrere els sent its 
habituals de percepció, per 

veure el nost re organism e com  
m ai ho havíem  fet  fins ara. 

 
DI NOSAURES ALI VE 3 D 

 

Un increïble viatge en 3 
Dimensions a l’època en què 
els dinosaures dom inaven la 
Terra fa 150 m ilions d’anys. 

Part icipa en una expedició que 
et  demost rarà que els 

descendents d’aquells animals 
encara cam inen o volen ent re 

nosalt res. Una apassionant  
aventura I MAX®  de ciència  i 

descobrim ent  on veuràs 
reencarnats des dels pr im ers 
dinosaures del període t r iàsic 
fins als m onst res del juràssic i 

del cretaci 

 
 

PROFUNDI TATS MARI NES 3 D 
 

L’oceà cobreix prop del 70%  del 
planeta Terra però a m olts nens i 

nenes els sem bla un lloc 
inhabitable. L’alum nat  podrà am b 
les ulleres de 3 dim ensions com  

si fossin una m àscara de busseig, 
nedar al costat  d’algunes de les 

cr iatures m és acolor ides, 
exòt iques i úniques del planeta. 
Serà test im oni del seu peculiar 

com portam ent , i aprendran com  
depenen unes d’alt res per 

sobreviure i m antenir l’equilibr i 
de l’ecosistem a m arí.  



 

 

 
 

STOMP, RI TMES DEL MÓN. 
(m usical)  OPCI ONAL 

 

I MAX Port  Vell t ’ofereix 
l’oportunitat  de viure un 

espectacle únic, diferent ...  Eva 
la Yerbabuena;  Carlinhos 

Brown;  els passos de ball de 
Jackie Robinson, de Nova York;  

els redoblants de Kodo, del 
Japó... Una festa visual i sonora 
de la diversitat  i la cultura. Un 

t r ibut  als r itm es del m ón i al seu 
llenguatge universal...   sent iràs  

el batec del món en aquest  
viatge musical per les diferents 
cultures del planeta. Viuràs, no 
nom és l’intercanvi de r itmes, 

sinó tam bé l’intercanvi de 
cultures. 

 

 
 

 
 

Í NDI A MI STERI OSA 
OPCI ONAL 

 

 Un viatge increïble d'inspiració 
que ofereix una visió profunda de 
la cultura i la història de l’Í ndia a 
t ravés dels ext raordinaris viatges 

de Neelkanth, un noi que va 
cam inar per aquesta m ajestuosa 
terra durant  una part  de la seva 
vida. Els espectadors coneixeran 

la gran diversitat  geogràfica i 
cultural de l’Í ndia, la bellesa 

natural de la seva terra i la seva 
arquitectura, i v iuran els seus 
espectaculars fest ivals i r itus 

espir ituals. 
 
 

 
GUI ES DI DÀCTI QUES 

 
Posem  al vost re servei una sèrie de Guies 
Didàct iques per desenvolupar 
posteriorm ent  l’act ivitat  a l’aula. Tam bé 
disponibles en anglès per a les sessions en 
V.O. 

 

 

 

         
 

 
 
 

 

 
 

 


