
APS Sota l’Aigua

Educació secundària obligatòria

exterior

Com el mar, 
el coneixement no té fronteres

i ha d’arribar a tothom



Servei Educamar

Anèl·lides, serveis ambientals marins

El contingut d’aquest document està sota la llicència de Creative Commons



ANÈL·LIDES, SERVEIS AMBIENTALS MARINS

Anèl·lides, serveis ambientals marins organització 
dedicada a l’educació i divulgació ambiental marina

Mostrar el coneixement de forma pròxima, educativa i lúdica és el segell
diferencial d’Anèl·lides, serveis ambientals marins, adaptant-lo a les
necessitats dels nostres usuaris.

El servei d’Educamar presenta el
coneixement intrínsec d’aquest medi,
des d’una visió sostenible i
respectuosa. A través d’activitats
originals s’ofereix un complement a
l’aprenentatge realitzat per nens i joves
en els centres educatius i es dóna un
valor afegit als coneixements dels
adults amb sortides educatives.

.



APS SOTA L’AIGUA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tota la ESO

Objectius generals
• Tenir consciència de les principals problemàtiques de les nostres platges
• Conèixer la biodiversitat marina de les platges de Barcelona a través de

l’esnòrquel
• Adoptar comportament que afavoreixin la protecció del medi natural
• Vincular als alumnes a les realitats de l’entorn marí i marítim de

Barcelona

Exterior Espais experimentals

Descripció de l’activitat

El projecte d’Aprenentatge- Servei
Sota l’aigua preten conscienciar als
alumnes sobre la importància de la
biodiversitat de les zones litorals de
Barcelona i donar a conèixer les
problemàtiques marines actuals en
les que aquesta s’enfronta.

Durada 30 h
Aportem solucions a 
problemàtiques ambientals 
marines actuals i sensibilitzem 
en elles. Aprenem a fer servir 
el material necessari per dur a 
terme una pràctica 
d’esnórquel segura. 



APS SOTA L’AIGUA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tota la ESO

Aprenentatge

• Anàlisi previ de les platges
de Barcelona al camp

• Conceptes d’ocenografia i
anàlisi de l’aigua

• Biologia marina i
biodiversitat d’organismes

• Estudi dels impactes de
les platges

Exterior Espais experimentals

Servei

• Recollida i accions de
sensibilització ambientals
dels residus marins

• Observació i reportació
de les dades de
biodiversitat marina i
litoral trobades a
Natusfera

• Divulgació dels resultats
al propi centre o extern
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ACTIVITAT LLOC PREU

APS Sota l’aigua Exterior Programa subvencionat*

*En cas de no tenir subvenció no es podria realitzar, ja que el 
programa té uns costos que s’han d’assumir. 

CONTACTE

info@anellides.com

www.anellides.com

Andrea 657 80 05 31

@anellides

Us agrada una activitat però no està prevista 
pel vostre curs? 

Voleu oferir quelcom diferent als alumnes? 
Contacteu-nos, ens adaptem i fem a mida!




