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ANÈL·LIDES, SERVEIS AMBIENTALS MARINS

Anèl·lides, serveis ambientals marins neix de la il·lusió per crear un projecte
d’educació ambiental on el mar sigui el centre del coneixement i divulgació.

Les ganes de crear quelcom diferent i el desig de compartir coneixements han
convertit la idea en una realitat que permet assessorar, crear campanyes i
desenvolupar tot tipus de funcions en sensibilització i conservació ambiental
marina i coneixement del medi marí.

El públic al que es dirigeix és ampli i divers, igual que el perfil de serveis
dissenyats.

Com el mar, el coneixement no té fronteres i ha d’arribar a tothom.

EDUCAMAR

Els oceans, a dia d’avui, continuen sent un espai desconegut i
llunyà. Actualment existeix un gran esforç científic centrat en l’estudi del mar
i es troba en constant desenvolupament.

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 

Durada: 1:00 h

Capacitats principals

▪ Observació i constatació d’alguns dels canvis i modificacions a què
estan sotmesos tots els elements de l’entorn.

▪ Interès i curiositat pel medi físic i social, explorant les característiques
d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, formulant
preguntes sobre alguns esdeveniments i representant vivències i
situacions.

▪ Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal i plàstic.
▪ Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per

fer-se entendre i escoltant els altres.

Objectius generals

▪ 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

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



EL VIATGE D’EN ROBERT 

Durada: 1:30 h

EDUCACIÓ INFANTIL

Capacitats principals

▪ Observació i identificació de diferents elements de l'entorn: materials,
objectes, animals, plantes, paisatges.

▪ Observació i identificació de qualitats d'elements de l'entorn.
▪ Respecte pels elements de l'entorn natural i social i participació en

actuacions per a la conservació del medi.
▪ Identificació de canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps,

establint relacions causa-efecte.

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

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 que
coneixen els animals que allà hi viuen, les seves
formes i característiques, la seva alimentació i com es
relacionen amb els altres animals.



EXPERIMENTEM A LA SORRA 

Durada: 1:30 h

EDUCACIÓ INFANTIL

Capacitats principals

▪ Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.
▪ Observació i identificació de qualitats d'elements de l'entorn.
▪ Respecte pels elements de l'entorn natural i social i participació en

actuacions per a la conservació del medi.
▪ Observació i reconeixement de semblances i diferències en

organismes, objectes i materials: color, grandària, mida, plasticitat,
utilitat, sensacions i altres propietats.

▪ Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i
materials, fent anticipacions i comparant els resultats.

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

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



LA PATRONA LOLA 

Durada: 1:00 h

EDUCACIÓ INFANTIL

Capacitats principals

▪ Acceptació positiva de les pròpies característiques i limitacions.
▪ Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de

dificultat: físiques, emocionals, relacionals i intel·lectuals.
▪ Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents

llenguatges: corporal, plàstic, musical i verbal.
▪ Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions.
▪ Observació i identificació de diferents elements de l'entorn.
▪ Identificació de figures tridimensionals que formen part d'elements

de l'entorn.

Segon cicle

Objectius generals

▪ 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

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.



PLÀSTICS AL MAR 

Durada: 1:30 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Continguts principals

▪ Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat.
▪ Ús progressiu dels materials, d’imatges i d’objectes diversos de

l’entorn en les produccions pròpies i col·lectives.
▪ Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant,

mitjançant el treball cooperatiu.
▪ Descoberta i identificació dels elements característics de l’entorn.

Cicle inicial

Objectius generals

▪ Seleccionar i valorar la informació rebuda a través dels mitjans
audiovisuals.

▪ Adoptar comportaments que afavoreixin la protecció del medi
natural.

▪ Ser capaç de prendre compromís responsable amb l’entorn.
▪ Tenir consciència del valor del treball individual.
▪ Iniciar-se en la construcció de propostes visuals i expressions

artístiques.

Al centre Audiovisual i taller

Gràcies a l’audiovisual els/les alumnes són partícips de
la importància que té cuidar el mar. Mostrem la
problemàtica dels plàstics, tot fent una reflexió i
trobant solucions per aquest problema tan greu que
implica tota la societat. L’activitat es complementa
amb un taller fent una medusa amb plàstics del mar.



ELS SENTITS DE LA PLATJA 

Durada: 1:30 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Continguts principals

▪ Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en
qualsevol dels escenaris possibles.

▪ Observació d’elements i fenòmens naturals i comunicació de les
observacions.

▪ Exploració d’algun aspecte de l’entorn a partir d’una qüestió rellevant,
mitjançant el treball cooperatiu.

▪ Observació i descripció d’interaccions que produeixin canvis en un
sistema.

Cicle inicial

Objectius generals

▪ Conèixer i valorar el medi natural i adoptar comportaments que
afavoreixin la seva protecció.

▪ Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats
amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural.

▪ Participar activament en el treball en grup.
▪ Participar en jocs com a element d’aproximació als altres.

Exterior Joc sensorial

Activitat exterior de coneixement i experimentació del
medi litoral.
Es realitza un joc on, a cada una de les proves que es
duen a terme, els infants fan servir un dels cinc sentits.
L’olfacte, el tacte, la vista l’oïda i el gust són les peces
clau per descobrir les característiques d’una platja.



QUI VIU AL MAR? 

Durada: 1:30 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Continguts principals

▪ Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn
proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i
l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.

▪ Caracterització de la funció de nutrició en els animals i plantes.
▪ Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació

d’animals i plantes i relacionar-los amb els seus hàbitats.
▪ Lectura, comprensió i anàlisi guiada d’informacions.

Cicle mitjà

Objectius generals

▪ Identificar els principals elements de l’entorn natural, analitzar la seva
organització, les seves característiques i interaccions.

▪ Aplicar els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi
de resoldre de manera creativa problemes.

▪ Desenvolupar la competència comunicativa oral per comunicar-se
amb els altres.

▪ Participar activament en el treball en grup.

Al centre Joc educatiu

Amb la finalitat de conèixer la biodiversitat present a
les costes de Catalunya es realitza un joc didàctic on els
alumnes poden esbrinar on viuen diverses espècies del
nostre litoral en funció de les seves característiques.
Diferenciant entre animal i vegetal i reforçant tots els
continguts apresos gràcies a un taulell virtual.



COSTA DE LA BARCELONETA, COM HAS CANVIAT! 

Durada: 1:30 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Continguts principals

▪ Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn
proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i
l’impacte de l’activitat humana en el paisatge.

▪ Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai.
▪ Identificació d’activitats d’oci individuals o col·lectives.
▪ Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural i

aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges.

Cicle mitjà

Objectius generals

▪ Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més
proper.

▪ Tenir consciència del valor del treball col·lectiu.
▪ Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana.
▪ Resoldre de manera creativa els problemes.
▪ Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament

personal i social.

Exterior Gimcana educativa

A través d’un joc de pistes i proves, els infants poden
esbrinar com ha canviat el paisatge litoral de la
Barceloneta. El protagonista de l’activitat és un
extraterrestre que visita un barri diferent al que el seu
pare li havia explicat i els nens i les nenes descobreixen
el perquè.



ON ANEM A NEDAR? 

Durada: 2:00 – 2:30 h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Continguts principals

▪ Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes conceptuals per
saber extreure’n la idea principal i les relacions entre els elements.

▪ Utilització d’Internet per buscar informació.
▪ Ús d’eines informàtiques de comunicació (correu electrònic).
▪ Utilització i interpretació de diferents representacions cartogràfiques.
▪ Valoració de l’activitat física per al manteniment i millora de la salut

en el present i el futur.

Cicle superior

Objectius generals

▪ Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu.
▪ Desenvolupar iniciativa personal, sentit crític, curiositat i interès.
▪ Ser capaç de resoldre problemes matemàtics aplicats a situacions de

la vida quotidiana.
▪ Conèixer i valor l’entorn natural més proper.
▪ Seleccionar i valorar la informació aconseguida per mitjà de les

tecnologies de la informació i de la comunicació.

Al centre Taller informàtic

Els/les alumnes escullen la zona de la costa catalana
idònia per a realitzar una competició de natació en
aigües obertes amb l’ajuda de la informació obtinguda
dels cercadors d’Internet i tenint en compte diversos
condicionants com la previsió meteorològica, l’estat de
la mar o la presència del meduses.



INVASORES I EXÒTIQUES, QUI ESTÀ IMPLICAT? 

Durada: 2:00 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Continguts principals

▪ Argumentació de la importància de mantenir la biodiversitat.
▪ Anàlisi d’algun problema associat al tràfic legal i il·legal d’espècies i al

desplaçament d’espècies autòctones per espècies invasores.
▪ Valoració de la necessitat de preservar i donar a conèixer el patrimoni

natural i de fer un ús sostenible dels recursos.
▪ Valoració de les accions, tant individuals com col·lectives, que

afavoreixen un desenvolupament sostenibles.

Primer curs

Objectius generals

▪ Participar en la presa de decisions sobre problemes locals i globals als
quals s’enfronta la societat, com canvis en la natura produïts o no per
l’home.

▪ Analitzar situacions i comportaments des d’altres punts de vista o rols
que no són els nostres propis.

▪ Identificar problemes propis de la pèrdua de biodiversitat per a la
seva resolució de problemes.

Al centre Audiovisual i 
joc de rol educatiu

Els/les alumnes descobreixen la problemàtica de les
espècies invasores i exòtiques en el litoral català a
través d’un audiovisual i troben solucions en participar
en un joc de rol en petits grups de treball on es
coneixen i s’interpreten els actors implicats en aquesta
realitat.



RELACIONEM LES ESPÈCIES 

Durada: 2:00 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Continguts principals

▪ Participació en activitats de relació social i comunicació amb l’entorn.
▪ Conversar per comprendre.
▪ Identificació de diferents moviments.
▪ Orientació i interpretació de l’espai.
▪ Anàlisi d’un ecosistema proper tot identificant el paper de cadascun

dels elements que els configuren.
▪ Valoració de les possibles conseqüències de la modificació d’un

ecosistema, en termes de la transferència de matèria i energia.

Segon curs

Objectius generals

▪ Donar a conèixer els continguts treballats a l’aula sobre relacions
interespecífiques de manera diferent.

▪ Analitzar situacions i comportaments des d’altres punts de vista que
no són els nostres propis.

▪ Afavorir el treball en grup i la connexió entre tots els membres del
grup.

Al centre Joc educatiu

Activitat d’exercici físic on els/les alumnes coneixen els
diferents regnes i les relacions que existeixen entre les
espècies en posar-se en el paper d’una d’elles i haver
de buscar les connexions (depredació, simbiosi,
mutualisme, parasitisme i comensalisme) que tenen
amb cada un dels seus companys de classe.



DEBATS AMBIENTALS

Durada: 2:00 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Continguts principals

▪ Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió
en les situacions de treball compartit.

▪ Interès a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible.
▪ Anàlisi d’alguns impactes de l’activitat humana sobre el planeta.
▪ Valoració del diàleg i de la cooperació com a formes pacífiques de

resolució de conflictes.

Tercer curs

Objectius generals

▪ Conèixer i plantejar-se preguntes rellevants sobre els principals reptes
socioambientals.

▪ Prendre consciència de l’impacte ambiental de les nostres accions
quotidianes.

▪ Utilitzar amb esperit crític els mitjans de comunicació i les tecnologies
de la informació per elaborar opinions diverses.

▪ Expressar-se de manera coherent i adequada adoptant una actitud
respectuosa i de cooperació.

Al centre Taller de debat

En el taller es mostren diverses problemàtiques
ambientals a les que s’enfronta la societat, que son
treballades per petits grups de treball. Cada un d’ells
disposa de diferent informació i punts de vista variats
que han d’exposar i argumentar amb la finalitat
d’arribar a un consens.



TOTES LES CIÈNCIES AL MAR

Durada: 2:00 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Continguts principals

▪ Valoració de la interacció com a eina per prendre consciència dels
coneixements i de les idees.

▪ Interès a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible.
▪ Utilització d’idees geomètriques per resoldre problemes en contextos

d’altres disciplines.

Quart curs

Objectius generals

▪ Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic per
obtenir conclusions a partir d’evidències i proves experimentals.

▪ Cooperar en grups en la resolució de problemes abordables amb els
conceptes i procediments propis de les ciències.

▪ Plantejar i resoldre problemes, abordables des de les matemàtiques,
que sorgeixin en situacions de l’entorn, aplicant i adaptant diverses
estratègies i justificant-ne l’elecció.

▪ Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i
temporals, els elements bàsics que caracteritzen el medi natural.

Al centre Espais experimentals

Experiments de física i química i activitats pràctiques
de geologia i matemàtiques conformen un seguit
d’opcions per entendre una mica millor els mars i
comprendre com de necessàries son totes les
disciplines científiques per explicar cada una de les
parts que conformen el planeta.
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El conte del mar Al centre educatiu 6 € per infant

El viatge d’en Robert Al centre educatiu 6 € per infant

Experimentem a la sorra Exterior 5 € per infant

La patrona Lola* Al centre educatiu 9 € 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”.

Segona activitat 
seguida i més**

Al centre educatiu*** 5,5 € per infant

Exterior 4,5 € per infant

Plàstics al mar Al centre educatiu 7 € per infant

Els sentits de la platja Exterior 6 € per infant

Qui viu al mar? Al centre educatiu 7 € per infant

Costa de la Barceloneta,
com has canviat!

Exterior 6 € per infant

On anem a nedar? Al centre educatiu 7 € per infant
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Segona activitat 
seguida i més*

Al centre educatiu 6,5 € per infant

Exterior 5,5 € per infant

* Activitat seguida: que es realitzi el mateix dia i al mateix lloc. 
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IA ACTIVITAT LLOC PREU

Invasores i exòtiques, qui està 
implicat?

Al centre educatiu 7 € per jove

Relacionem les espècies Al centre educatiu 7 € per jove

Debats ambientals Al centre educatiu 7 € per jove

Totes les ciències 
al mar

Al centre educatiu 7 € per jove

P
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L Segona activitat 
seguida i més*

Al centre educatiu 6,5 € per infant

* Activitat seguida: que es realitzi el mateix dia i al mateix lloc. 

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
Elisabet 687 29 64 80

@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!




