
Aprenents del Mar

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.

.



APRENENTS DEL MAR

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tota la ESO

Objectius generals
• Afavorir les expectatives de futur dels alumnes tot mostrant-los diferents

sortides professionals relacionades amb el mar
• Conèixer diversos oficis i professions a través d’una experiència vivencial
• Adquirir coneixements relacionats amb professions per mitjà de 

l’aprenentatge competencial
• Vincular als alumnes a les realitats de l’entorn marí i marítim de 

Barcelona
• Transmetre tots els valors de cada professió

Exterior Programa de professions

Descripció de l’activitat
Aprenents del mar és un programa educatiu
innovador que permet transmetre als alumnes
tots els coneixements sobre les diverses
professions que podem trobar al voltant del
mar, com també observar a la pràctica com es
duu a terme cada professió.
Al mar, hi treballen molts professionals
diferents, tant del l’àmbit marí, marítim,
portuari, esportiu o salvament. Aquesta és una
proposta atrevida, on es recullen totes les
professions relacionades amb l’entorn marí i es
mostren de manera vivencial i innovadora als
joves.

Durada 30 h 



APS SOTA L’AIGUA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Tota la ESO

Farem dues sessions a cada bloc:

1.Una primera sessió on coneixerem l’experiència teòrica i vivencial
dels perfils professionals: on reunirem els coneixements relacionats
amb cada professió i descobrim exemples de tasques realitzades de
forma vivencial.

2.Una segona sessió on us mostrarem el coneixement in-situ dels
perfils professionals: veurem la instal·lació o equipament relacionat
amb cada perfil professional i tindrem el contacte directe amb els
treballadors.

Exterior Programa de professions
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ACTIVITAT LLOC PREU

Aprenents del mar 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!




