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Al centre educatiu i exteriors

Com el mar, 
el coneixement no té fronteres

i ha d’arribar a tothom
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Anèl·lides, serveis ambientals marins
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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.

.



EDUCACIÓ INFANTIL

EL CONTE DEL MAR 

Objectius i capacitats principals

▪ Desenvolupar la creativitat i imaginació dels infants.
▪ Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud

de curiositat i de respecte.
▪ Escoltar i comprendre contes com a font de plaer i d’aprenentatge.

Primer cicle Al centre educatiu Conte educatiu

Descripció de l’activitat

El conte del mar permet als/a les alumnes
participar en un relat dinàmic i interactiu en el
que descobreixen la riquesa natural de
diferents fons marins típics de la costa
catalana. El conte va acompanyat d’un toca-
toca de closques i restes orgàniques on poden
conèixer els éssers vius que allà i viuen.

Durada 1 hora

La narració implica als infants en
l’exploració dels ambients
marins i el coneixement dels
éssers que allà hi viuen.



EDUCACIÓ INFANTIL

UN MAR D’EMOCIONS
En col·laboració amb Elena Educa

Objectius i capacitats principals

- Conèixer les característiques i forma de vida d’alguns animals marins.

- Fomentar el respecte de la biodiversitat i sensibilitzar sobre diferents

problemàtiques marines.

- Identificar les principals emocions i entendre la seva funció.

- Adquirir recursos per gestionar les nostres emocions.

Primer cicle Al centre educatiu Conte educatiu

Descripció de l’activitat

Amb aquest conte farem un viatge al fons del

mar, i també a l’univers de les nostres

emocions. Diferents personatges marins ens

acompanyaran i ensenyaran com viuen i quines

són les seves fortaleses i dificultats, al temps

que aprenem jocs i recursos per conèixer i

gestionar les nostres emocions.

Durada 1 hora

La diversitat del fons marí

s’assembla molt a la diversitat del

nostre món emocional.



EL VIATGE D’EN ROBERT 

EDUCACIÓ INFANTIL

P3, P4

Objectius generals

▪ Conèixer la diversitat d’organismes que viuen al mar.
▪ Observar i identificar els diferents elements de l’entorn: materials,

objectes, animals, plantes i paisatges.
▪ Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta.
▪ Observar característiques i comportaments d’alguns animals i plantes

en contextos diversos: com són, com s’alimenten, on viuen i com es
relacionen.

Al centre educatiu Conte educatiu i taller

Descripció de l’activitat

Gràcies a la narració d’un conte
protagonitzat per un cuc de foc anomenat
Robert, els infants emprenen un viatge cap
als diferents paisatges marins, alhora amb el
i un toca-toca marí i el joc posterior coneixen
els animals que allà hi viuen, les seves
formes i característiques.

Durada 1 h i 30 min

La narració implica als infants en
l’exploració dels ambients
marins i el coneixement dels
éssers que allà hi viuen.



EXPERIMENTEM A LA SORRA 

EDUCACIÓ INFANTIL

P4, P5

Objectius generals

▪ Identificar els diferents elements de l’entorn marí.
▪ Respectar els elements de l’entorn natural marí.
▪ Desenvolupar les seves habilitats comunicatives orals.
▪ Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper.
▪ Identificar canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps.

Exterior Joc 
d’experimentació

Descripció de l’activitat

Amb l’experimentació en el medi, els
infants poden investigar com és una
platja. A través de diferents proves es pot
descobrir de què està formada la platja,
que és el que hi podem trobar i que no hi
hauria d’estar.

Durada 1 h i 30 min

La investigació permet als
infants respectar i tenir cura del
medi i del seu entorn.



LA PATRONA LOLA 

EDUCACIÓ INFANTIL

Segon cicle

Objectius i capacitats principals

▪ Desenvolupar la creativitat i imaginació dels infants.
▪ Identificació de fenòmens naturals
▪ Experimentar amb la música.
▪ Identificar figures tridimensionals de l’entorn.
▪ Respectar els elements de l’entorn natural marí.

Al centre Teatre 
educatiu

Descripció de l’activitat

L’obra de teatre, que representa el
viatge en veler de la Lola per visitar els
seus avis a Menorca, permet observar
als/a les alumnes com es pot fer front a
diverses situacions de dificultat amb
optimisme, iniciativa i esforç, sense por
de mostrar els seus sentiments i
emocions.

Durada 1 h

Gràcies a l’obra els alumnes coneixen
les formes geomètriques, treballen
emocions i fenòmens meteorològics
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El conte del mar Al centre educatiu 5 € per infant

El viatge d’en Robert

Un mar d’emocions
Al centre educatiu 5 € per infant

Experimentem a la sorra Exterior 4,5 € per infant

La patrona Lola* Al centre educatiu 5 € per infant
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* Pel desenvolupament de l’activitat son necessaris dos monitors. 
** Activitat seguida: que es realitzi el mateix dia i al mateix lloc. 

*** A excepció de “La patrona Lola”.

QUILOMETRATGE

Si l’activitat es du a terme al centre
educatiu, als preus indicats cal sumar
un suplement per la distància entre el
centre i la seu d’Anèl·lides, serveis
ambientals marins a Barcelona.

DISTÀNCIA PREU EXTRA

0 – 20 km Cap

20 – 30 km 20 €

30 – 40 km 30 €

40 – 50 km 40 €

> 50 km A consultar

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!

Segona activitat seguida i més*  10 % per grup classe




