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EDULIS, Activitats d'educació mediambiental

EDULIS és una associació sense afany de lucre inscrita amb el núm. 36.228
del Registre de Barcelona de la direcció General de Dret i Entitats jurídiques,
dedicada a l’educació ambiental, que neix amb l’objectiu de fomentar el
coneixement del medi ambient i la natura, fent especial èmfasi en promoure
valors actitudinals de respecte envers el mon que ens rodeja.

Formada per un equip multi disciplinar que inclou biòlegs, biòlegs marins,
ambientòlegs, pedagogs i fins i tot historiadors, el nostre objectiu principal és
fomentar el coneixement i el respecte envers la natura dins del marc d’una
educació integral i participativa on els alumnes assoleixin uns coneixements
teòrics, a l’hora que desenvolupen uns hàbits de respecte i sostenibilitat amb
el medi natural que els envolta.

Des de l’Associació Edulis creiem en l’educació com a eina imprescindible per
fer front a la problemàtica de la progressiva desaparició dels ecosistemes així
com dels éssers vius que n’habiten, volent fer partícips els alumnes d’aquesta
problemàtica i de les possibles solucions existents.
Les nostres inquietuds ens porten a plantejar una educació ambiental molt
pràctica on l’alumne adquireix uns coneixements teòrics a l’hora que
interacciona amb el seu entorn, desenvolupant uns hàbits de respecte envers
aquest i prenent consciència del paper que pot jugar en la seva conservació,
essent els nostres principals objectius dins d’aquest marc el següents:

1-

Fomentar el coneixement del medi ambient i dels diferents ecosistemes

existents, tan terrestres com marins, principalment dins del marc de
Catalunya.
2-

Sensibilitzar l’alumnat en el respecte pel medi ambient i l’adopció d’hàbits

saludables i sostenibles respecte la natura.
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3-

Involucrar els alumnes en la problemàtica actual del medi natural, fent

que prenguin consciència de quines son les causes i instant-los a formar part
de les solucions.

4-

Fomentar la conservació dels nostres espais naturals, tan marins com

terrestres.

5-

Conscienciar sobre la importància del medi natural com a font de riquesa

cultural.

Per portar a terme aquests objectius plantegem un ampli ventall d'activitats de
temàtica mediambiental, estructurades en tallers a l'aula i itineraris de natura,
entre els quals els centres docents, associacions, altres entitats i públic en
general poden escollir segons els seus interessos. Les nostres activitats estan
dividides en diferents temàtiques, des del coneixement del medi marí fins a
l'estudi dels diferents ecosistemes terrestres, sense deixar de banda altres
temes com la sostenibilitat, l'alimentació, el civisme o les alternatives
energètiques.
Les activitats que la nostre associació realitza són les següents:
•

Tallers al Centre d’Estudis del Mar de Sitges

•

Tallers a l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú

•

Tallers a l'aula de l'escola amb animals vius

•

Tallers a l’aula amb temàtiques mediambientals

•

Excursions d'un dia als Parcs Naturals de Catalunya

•

Colònies i Crèdits de Síntesi

•

Castanyades i itineraris de Tardor

•

Itineraris d'història

•

Fires de temàtica mediambiental

•

Estudis biològics i mediambientals
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Colònies Educació Infantil i Educació Primària

La nostre entitat ofereix unes colònies en que els alumnes poden descobrir
l'entorn natural que els rodeja d'una manera pràctica i divertida, amb activitats
adaptades a les seves edats i capacitats, que fomentin el seu interès envers el
món que els rodeja i que proporcionin experiències vivencials que afavoreixin el
seu desenvolupament.
El nostre equip pedagògic us farà un programa d’activitats a mida segons les
vostres necessitats. Els alumnes descobriran un seguit de noves activitats i
emocions, que despertaran el seu interès i en potenciaran la creativitat. Els/les
nostres educadors estaran amb vosaltres les 24 hores i s’encarregaran de
coordinar i conduir els tallers, activitats i visites de les colònies (recordeu que si
ho necessiteu podeu demanar monitors de nit). Els/les monitors/es us poden
acompanyar a la casa de colònies des de l’escola.

Totes les activitats estan adaptades per edats i segons els diferents nivells
educatius per tal que els alumnes puguin aprendre i gaudir al màxim de les
estades. Es podrà escollir entre 2 tipus d’allotjaments per a les estades segons
les preferències de l’escola: alberg i casa de colònies.
Les nostres estades estan dividides en 2 grans àmbits temàtics: estudi del mar
Mediterrani i estudi de la muntanya, i podeu escollir entre diferents llocs del
territori per a poder realitzar les vostres estades.

Totes les estades son fetes a mida de les necessitats de l'escola, però us
proposem diferents opcions per a les vostres colònies:
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1. La mar màgica
Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària

-

Dia 1:
Matí
Trobada amb els monitors a l’allotjament. Presentació i joc “Fem nous
amics” . Dinar.
Tarda
Joc de descoberta de l’entorn. Taller “Pintura ecològica”. Sopar.
Nit
Jocs de nit.

-

Dia 2:
Matí
Esmorzar. Acti vitat “Qui viu al mar?”. Taller de mòbils mariners. Dinar.
Tarda
Joc “Les llegendes del mar”. Berenar. Taller “Creem reciclant”. Sopar.
Nit
Cançons i rondalles.

-

Dia 3:
Matí
Esmorzar. Joc “Els sons del mar”. Dinar. Tornada a l’escola.
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2. Contes del bosc
Educació Infantil i Cicle Inicial d’Educació Primària.

-

Dia 1:
Matí
Trobada amb els monitors a l’allotjament. Presentació i joc de
coneixença. Dinar.
Tarda
Joc de descoberta de l’entorn. Berenar. Taller “Pintem els animals del
bosc”. Sopar.
Nit
Contes sota les estrelles.

-

Dia 2:
Matí
Esmorzar. Acti vitat “Descobrim el bosc: qui hi viu?”. El joc de la natura.
Dinar.
Tarda
Taller “Les disfresses del bosc”. Berenar. Joc “Els colors del bosc”.
Sopar.
Nit
Cançons i rondalles.

-

Dia 3:
Matí
Esmorzar. Taller “Collarets reciclats”. Jocs tradicionals. Dinar. Tornada a
l’escola.
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3. Els colors del Mediterrani
Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària

-

Dia 1:
Matí
Trobada amb els monitors. Visita a les

ruïnes

arqueològiques

d’Empúries. Dinar.
Tarda
Acti vitat “Els pobles de mar: St. Pere Pescador”. Arribada a l’allotjament.
Berenar. Jocs d’orientació. Sopar.
Nit
Jocs de nit.

-

Dia 2:
Matí
Esmorzar. Acti vitat “La vida al mar”. Taller de mòbils mariners. Dinar.
Tarda
Visita al port i la llotja. Berenar. Taller “Creem reciclant”. Sopar.
Nit
Jocs musicals i festa de comiat.

-

Dia 3:
Matí
Esmorzar. Visita als Aiguamolls de l’Empordà. Activitat “El joc de la
natura”. Dinar. Tornada a l’escola.
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4. A tocar del mar: el Delta de l’Ebre
Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària

-

Dia 1:
Matí
Trobada amb els monitors. Itinerari en vaixell per la desembocadura del
riu Ebre. Dinar.
Tarda
Acti vitat “Els pobles de mar: St. Carles de la Ràpita”. Arribada a
l’allotjament. Berenar. Taller “Màscares del mar”. Sopar.
Nit
Jocs de nit.

-

Dia 2:
Matí
Esmorzar. Excursió al P.N. del Delta de l’Ebre (es pot fer a peu o en
bicicleta). Acti vitat “La vida al mar”. Dinar.
Tarda
Joc d’orientació. Berenar. Taller “Les olors del parc”. Sopar.
Nit
Jocs musicals i festa de comiat.

-

Dia 3:
Matí
Esmorzar. Visita “Tàrraco romana”. El joc dels gladiadors. Dinar.
Tornada a l’escola.
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5. Terra de muntanyes
Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària

-

Dia 1:
Matí
Trobada amb els monitors. Excursió a Núria en cremallera. Itinerari de
natura. Dinar.
Tarda
Visita “Queralbs: poble i ermita”. Arribada a l’allotjament. Berenar. Joc
d’orientació. Sopar.
Nit
Jocs de nit.

-

Dia 2:
Matí
Esmorzar. Estudi del bosc i el riu. Taller “Les disfresses del bosc”. Dinar.
Tarda
Taller “Bosses d’olors”. Berenar. Gimcana esportiva. Sopar.
Nit
Jocs musicals i festa de comiat.

-

Dia 3:
Matí
Esmorzar. Visita a la depuradora d’aigua de Ribes de Freser. Dinar a
Ripoll. Tornada a l’escola.
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6. El Cadí, terra d’isards
Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària

-

Dia 1:
Matí
Trobada amb els monitors. Visita a les Fonts del riu Llobregat. Dinar.
Tarda
Acti vitat “Els pobles de muntanya: Castellar de N’Hug”. Arribada a
l’allotjament. Berenar. Gimcana de descoberta. Sopar.
Nit
Jocs de nit.

-

Dia 2:
Matí
Esmorzar. Acti vitat “Descobrim el bosc: qui hi viu?”. El joc de la natura.
Dinar.
Tarda
Taller “Creem reciclant”. Berenar. Joc “Els colors del bosc”. Sopar.
Nit
Jocs musicals i festa de comiat.

-

Dia 3:
Matí
Esmorzar. Fem la ruta del Trencapinyes. Joc “Busquem els isards”.
Dinar. Tornada a l’escola.
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Activitats complementàries

Totes les estades es poden complementar amb la realització de diferents
activitats esportives, artístiques i lúdiques preparades pel nostre equip
d’educadors segons les diferents edats i les sol·licituds dels mestres i
professors.

També es poden realitzar diferents tipus d’esports d’aventura, esports nàutics o
de muntanya i activitats lúdiques.
La nostra entitat adaptarà les estades a les vostres necessitats i preferències,
podent escollir totes les visites, tallers i activitats complementàries que més us
interessin o millor s’adaptin als vostres interessos.
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