
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia 8 de juny és el dia Mundial dels Oceans, així que 
volem dedicar les activitats d’aquesta setmana al mar i 
així fer un repàs final del projecte d’aquest curs. Esperem 
que us agradin!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5I8IvM8efOA


 
 

LES SIRENES, ELS TRITONS I ELS DOFINS RESOLEN UN 

PROBLEMA 
 

Sota el mar existeix un regne singular, un regne immens 
on conviuen tota mena de peixos i animals marins. En 
aquest lloc passen el dia els protagonistes d’aquesta 
història fantàstica: La Júlia i el Dídac. Però… com pot ser? 
Un nen i una nena poden viure sota el mar? 

És que no són un nen i una 
nena! Són una sirena i un 
tritó! 
La Júlia i el Dídac, passaven el 
dia nedant i jugant amb els 
altres habitants del mar, sobre 

tot amb la Wendy i el Tommy, dos dofins que eren els 
seus amics inseparables. 

Cada nit, quan s’amagava el sol, la Júlia i 
el Dídac nedaven, movent amb força la 
seva cua de peix, mentre els dofins els 
acompanyaven saltant per les onades, fins 
a la riba de la petita illa on passaven la 
nit. Allà, en fer-se fosc, passaven l’estona 
cantant tots junts fins que els venia la son.  
-Bona nit! - Deien els dos dofins, mentre s’allunyaven 
saltant - Fins demà! 

Però aquella nit va ser diferent. Quan feia poc que havien 
marxat, la Wendy i el Tommy van tornar a aparèixer 
molt esverats, llençant aigua amb molta força per 
l’espiracle.  
 



 
 

-Necessitem ajuda! Tenim un problema al nostre regne. 
Un calamar gegant s’ha espantat i està llençant tinta per 
tot arreu. Ha embrutat totes les nostres cases i no ens 
podem acostar. El cavallet de mar, que ho ha intentat ha 
acabat tot tacat de negre! 

Quan van arribar, van veure, que encara que era molt 
gran, el calamar en realitat era una cria. Estava molt 
espantat i no parava de plorar tinta, de tanta por que 
tenia. 

-Què et passa, petitó? Què et fa tanta por?- Li va dir la 
Júlia.  
-És que tinc molta por de dormir sol, em fa por la foscor! 
-Mira - Va dir la Júlia- Això li passava al Dídac quan era 
petit! 
-Però ja no!- Va dir el Dídac, posant-se una mica vermell. 

I en aquell moment, va tenir una idea!  
-Júlia, anem! Hem de parlar amb el Peix llanterna! 

El peix llanterna viu a les profunditats de l’oceà, on no 
arriba la llum del sol i sempre és fosc. Per això porta un 
llum penjant del cap.  

La Wendy i jo l’anirem a buscar.-Va dir en Tommy. 
Baixarem tot el que puguem i quan estiguem a prop 
farem els nostres crits i segur que ens sentirà. 

El peix llanterna, els va deixar el seu llum per uns 
quants dies. La Júlia li va dir al calamar: No et preocupis 
per tenir por a la foscor, això t’ajudarà. Sabem que ets 
molt valent.  

Al cap d’uns quant dies, el calamar ja s’havia acostumat a 
dormir sol i van poder tornar el llum al peix llanterna. I 



 
 

per celebrar-ho van fer una gran festa on van convidar 
a tots els habitants del regne del mar i, naturalment a la 
Júlia i el Dídac. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest conte és una adaptació del conte “La princesa sirena”, 

https://www.bosquedefantasias.com/ 

 

 

Activitats: 

1. Escriu una llista amb el nom de tots els peixos i 
animals marins que creguis que van ser convidats a 
la festa (per ajudar-te, pots mirar el dibuix final del 
conte). 

https://www.bosquedefantasias.com/


 
 

2. Encercla la resposta que creguis correcta: 

Els dofins poden...     cridar / volar 
Els tritons i les sirenes són...   reals / fantàstics 
El peix llanterna és...  real / fantàstic 
Els dofins són...  peixos / mamífers  
El calamar llença...   aigua / tinta 
 

3. Contesta les preguntes: 
- Què li passa al calamar d’aquest conte? 
- On viu el peix llanterna? 
- Com els hi agradava passar l’estona en Dídac i la 

Júlia juntament amb els dofins? 
- Quines són les teves pors? 

 
4. Endevinalles: 

No tinc cap color, 
no tinc cap olor, 
no dono sabor, 
i en temps de calor 
us dono frescor. 
Qui sóc? 
_ _ _ _ _ 

 

Sovint brama i no és cap ase,  
rugeix i no és lleó, 
i té moltes més riqueses 
que cap rei ni emperador. 
_ _ _ 
 
 

A veure si sabries dir: 
quin és l'animal marí 
que comença amb la 
primera nota 
i acaba donant la fi? 
_ _ _ _ 
 

Regno igual que un rei, però 
no visc en un castell. No estic 
envoltat de persones perquè 
visc entre ones. 
_ _ _ _ _ 

 



 
 

Curiositats: 

Qui són les sirenes? 
Segons la mitologia grega, les sirenes eren uns éssers mig 
dona, mig ocell, amb una veu molt seductora. S’estaven a 
les costes de l’illa de Capri, i quan els navegants 
escoltaven el seu cant, embogien, perdien el rumb i 
s’estavellaven contra les roques. 

A l’Edat Mitjana van començar a imaginar-se les sirenes 
com les coneixem ara, amb una llarga cabellera i cua de 
peix. Molts navegants d’aquella època van assegurar 
haver-ne vist durant els seus viatges. 

Les sirenes no són els únics éssers fantàstics que habiten 
a les aigües. A Catalunya hi ha diverses llegendes que 
parlen de les dones d’aigua, uns éssers femenins 
bellíssims que s’amaguen als estanys, torrents, salts 
d’aigua i gorgs i que, com les sirenes, tenen el poder 
d’encantar els que les troben. 

Qui era Tritó? 
El déu del mar Tritó era fill de Posidó, el guardià diví dels 
mars. Es representava habitualment com a una sirena 
masculina, una criatura amb la part superior del cos d’un 
home sobre una o inclús dues llargues cues de peix. Els 
seus atributs eren un trident i un llarg i corbat corn fet 
de petxina. Tritó tenia el poder de calmar les aigües 
turbulentes bufant a través del seu corn. Segons algunes 
versions, hi havia una gran quantitat de tritons i tots 
formaven part del grup de Posidó. 



 
 

 Si et poguessis convertir en sirena o tritó, com 
t’agradaria ser? Intenta dibuixar-te. 

 

Per acabar, aquí tens uns vídeo molt curiós sobre una 
escola de Sirenes i Tritons. Et permet durant un dia, 
convertir-te amb aquests éssers fantàstics. 

https://www.youtube.com/watch?v=2tYWuayU_lY 

 

 

 

 

 



 
 

EXPERIMENTEM AMB L’AIGUA 

Barreja aquests productes amb aigua. Què passa? 
Mezcla estos productos con agua. ¿Qué sucede? 

 

  

 

 

 

  Sucre                     sal                    oli                 llimona              llet                  mantega 

  Azúcar                  sal                  aceite               limón               leche              mantequilla 

 

 

 

 

 

 



 
 

BUSQUEM A WALLy 

 

 

Il·lustració d’un dels llibres de Martin Handford “On és Wally?” 

 



 
 

 Intenta trobar... 
 L’he trobat 

(sí/no) 
En Wally  
Una pilota  
Un pescador  
Unes sirenes  
Uns cavallets de mar  
Un vaixell víking  
Una persona amb ulleres de sol  
Hamaques de platja  
Fum d’un vaixell  
Una aleta de tauró  
 

 Compta quants... hi ha 

Vaixells   
Ocells   
Canyes de pescar  
Xarxes de pescar  
Veles  
Piscines  
Animals marins  
 

 Expressió escrita 

Escriu frases explicant coses que veus que estan passant 
(accions). Per exemple: 
Unes gavines s’estan emportant els peixos de la barca 
d’un pescador. 

 



 
 

2n B- sirenes i tritons 

MATERIALS: 1 ROTLLO DE PAPER, FULLS DE COLORS O FULLS BLANCS, 
CARTOLINA PER A FER EL CABELL, RETOLADORS, LLÀPIS TISSORES I COLA. 

1. Agafa el rotllo de paper i pinta la meitat superior de color carn. 
Dibuixa la cara amb els retoladors.  

2. Talla un tros de paper de color o pintat per a fer la cua. El paper ha 
de ser de la mateixa mida que el rotllo de paper. Enganxa-ho des 
de la meitat cap a baix. Agafa amb la mà el que ens sobra de la 
part inferior i enrotllar-ho com a la imatge per a fer la cua. Podeu 
enganxar algun detall. Fes-li la part de dalt com més t’agradi. 

3. El cabell el farem en dues parts. 
4. Agafa una cartolina. Tallarem un rectangle del llarg del rotllo i 

uns 9 cm d’ample. Li farem uns talls per fer els flocs de cabell. 
Enganxa el cabell per la part superior del rotllo amb cola. Ara 
farem el cabell del cap. Marca un cercle del rotllo amb un llapis 
sobre la cartolina, fes un altre cercle per fora d’uns 4 cm. Fes talls 
des de la segona marca a la interior sense arribar mai a tallar-la. 
Doblega els flocs i enganxa’ls al cabell. No cal enganxar-los del tot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot ser una sirena o un tritó. 

 



 
 

MATERIALES: 1 ROLLO DE PAPEL, HOJAS DE COLORES O BLANCAS, 
CARTULINA PARA HACER EL PELO, ROTULADORES, LÁPIZ, TIJERAS Y 
PEGAMENTO. 

1. Coger el rollo de papel y pintad la mitad superior de color carne. 
Dibujar la cara con los rotuladores. 
2. Cortar un trozo de papel de colores o pintado para hacer la cola. 
El papel debe ser de la misma medida que el rollo de papel. Pegar 
desde la mitad hacia abajo. Coger con la mano lo que nos sobra de la 
parte inferior y enrollarlo como en la imagen para hacer una cola 
de sirena. Podéis pegar detalles con otros papeles. Hacer la parte de 
arriba como más os guste y pegarlo con pegamento. 
3. El pelo lo haremos en dos partes. 
4. Coger una cartulina. Cortaremos un rectángulo del largo de la 
altura del rollo y unos 9 cm de ancho. Hacer unos cortes a modo de 
mechones. Pegar el pelo por la parte superior del rollo con 
pegamento de barra. Ahora haremos el pelo de la cabeza. Marcar el 
círculo del rollo con un lápiz sobre la cartulina. Hacer otro círculo 
por fuera de unos 4 cm. Hacer cortes desde la segunda marca a la 
interior sin llegar nunca a cortarla. Doblar los mechones y pegarlos 
al pelo. No hace falta pegarlos del todo. Recortar el flequillo como 
más nos guste.  

 

 
 
 

 
 

 

Puede ser una sirena o un tritón. 

 



 
 

 

CANÇÓ/CANCIÓN/SONG 

NEDANT PEL MÓN 

Aquesta cançó es una adaptació de “Yellow 

submarine” del grup The Beatles. 

Esta canción es una adaptación de “Yellow 

submarine” del grupo The Beatles. 

LLETRA/LETRA/LYRICS 

EN UN MAR NEDEM PLEGATS 

I TOTS JUNTS L’HEM DE CUIDAR 

SI ESTÀ NET VIUREM MÉS SANS 

PER AIXÒ ELIMINEM CONTAMINANTS 

 

ELS DOFINS, LES SIRENES I ELS TRITONS 

NEMOS I POPS ‘NEM NEDANT PEL MÓN 

 

TOT EL PLÀSTIC QUE TROBEM 

A LA BROSSA EL LLENCEM 

FINS QUE JA NO EN QUEDI CAP 

PERQUÈ CAP AMIC QUEDI ATRAPAT 

 

ELS DOFINS, LES SIRENES I ELS TRITONS        

NEMOS I POPS ‘NEM NEDANT PEL MÓN 

 

QUAN EL MAR QUEDI BEN NET 

LA DEIXALLA HAUREM TRET 

TOTS FELIÇOS NEDAREM 

I PER SEMPRE JUGAREM 

 

ELS DOFINS, LES SIRENES I ELS TRITONS        

NEMOS I POPS ‘NEM NEDANT PEL MÓN 

 

 

 

REPETIR 

NEMOS 

I POPS 

‘NEM 

NEDANT 

PEL 

MÓN 

 

REPETIR 

REPETIR 

https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA
https://www.youtube.com/watch?v=m2uTFF_3MaA


 
 

JOC SOBRE EL MAR 

Aquesta setmana acabarem amb el projecte del mar i ho 
farem amb un divertit joc! 

MAR, SORRA I CEL 

S’ha de jugar com a mínim per parelles. Farem una línia 
a terra pintada o amb papers o qualsevol cosa que 
tinguem per marcar-ho. Hi haurà 3 posicions: 

- Sobre la línia: LA SORRA  

- Un costat de la línia (per exemple la part dreta): EL MAR 

- L’altre costat: EL CEL 

Un de nosaltres anirà dient mar, sorra o cel i la resta de 
persones haurà d’endevinar a on s’ha de col·locar de la 
línia, evitant equivocar-se. Cada cop ho anirem dient més 
ràpid i si voleu, es pot fer eliminació si ens equivoquem. 

 

__________________________________MAR 

________________ SORRA________________ 

CEL____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


