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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INFANTIL
LA NATURA A L’ESCOLA

TALLERS

SORTIDES A LA NATURA

4,50 € / alumne

4,50 € / alumne

7,5 €/alumne (3 hores)
9,5 €/alumne (5 hores)

En Pit roig i els seus amics

Bosses d’olor

En Martí el grill

En Ferran, l'amic ratpenat!

Gimcana de la
natura... a l'escola!

Construïm amb Residus

En Martinet Menut,
un ocell tímid al Delta
El cau del ratolí
Els colors del bosc /
Castanyada
Els petits habitants del prat
Gimcana de la natura

COLÒNIES ESCOLARS
Us oferim 3 projectes diferents... Mar, Muntanya i Aventura!

ALTRES ACTIVITATS

La Castanyera (6,00€ / alumne)
Festa del Medi Ambient (preu a consultar)

* Activitats exemptes d’IVA
* Les activitats les adaptem a cadascun dels nivells educatius de cicle infantil.
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CONTES DE LA NATURA
Conte i activitat complementària

Primerament, s’explicarà un conte sobre la temàtica escollida (amb el suport d’una presentació
multimèdia). Posteriorment, els nens realitzaran una fitxa didàctica relacionada amb el conte i,
finalment, duran a terme un divertit taller.

- EN PIT ROIG I ELS SEUS AMICS (Temàtica: Ocells del nostre entorn)
A través d'un conte els nens i nenes coneixeran alguns dels ocells
més freqüents del nostre entorn i les principals característiques.
Temporalització: Conte (15’) + Taller ocells de paper -titelles- (20') + Experimentació amb reclams
-instruments musicals que imiten el cant d’ocells- (15’) + Fitxa didàctica

- EN MARTÍ EL GRILL (Temàtica: Insectes i altres petits animals)
A través d'un petit conte els nens i nenes coneixeran un dels insectes del
nostre entorn més cantaire i simpàtic, que ens ajudarà a investigar i conèixer
millor la resta de petits animalons del pati de l'escola.
Conte (15’) + Recerca i observació d’animals al pati (35’) + Fitxa didàctica

GIMCANA DE LA NATURA... A L'ESCOLA (tardor, primavera)
Realització d’una gimcana de natura en la què 2 grups d’alumnes
(acompanyat de 2 monitors) anirà trobant diferents proves relacionades amb
la natura (divertides i dinàmiques), pel pati de l'escola, l'hort... i finalment,
resoldre un petit enigma!

* Cada sessió té durada d'1 hora aprox.
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TALLERS
Tallers a realitzar a l’aula
BOSSES D’OLOR
L’àvia remei ens visitarà a l’aula i ens explicarà què són les plantes remeieres,
quines són les més conegudes que trobem al nostre entorn i els seus usos més
freqüents. Per finalitzar realitzem un taller de bosses d’olor.

EN FERRAN, L'AMIC RATPENAT!
A partir d’una presentació multimèdia, coneixerem una mica més
aquest animal nocturn tan desconegut per la majoria i que té una
gran importància en els nostre territori. Posteriorment, farem una
màscara i, finalment, un divertit joc al pati!

CONSTRUÏM AMB RESIDUS
Tallers per desenvolupar la creativitat dels participants tot reutilitzant
residus que generem a casa o a l’escola. Tots aniran precedits d’una senzilla
explicació sobre la importància del reciclatge. En tots els casos es
reutilitzaran materials en desús (diaris, brics, taps, ampolles, bosses de
plàstic...). Alguns dels tallers que realitzem són els següents:



EL PARACAIGUDES



FEM UNA FLOUERA PER SANT JORDI



EL JOC DEL BILBOQUET



TORTUGUIMANT PER LA NEVERA



I MOLTS ALTRES!

* Tots els tallers tenen una durada d'1 hora aprox.
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SORTIDES A LA NATURA
Sortides a realitzar durant mitja jornada (3 hores) o jornada completa (5 hores). La majoria d’elles
es poden realitzar a qualsevol espai d’interès natural o adaptar a les proximitats del centre
educatiu, per tal de conèixer l’entorn natural proper i reduir el cost del desplaçament.

EN MARTINET MENUT, UN OCELL TÍMID AL DELTA (tot l’any)
Descoberta amb els 5 sentits dels animals i plantes del Delta del Llobregat. En
Martinet Menut ens presentarà els seus amics. Observació dels animals des
dels aguaits i joc dels ocells. Durada: 2 hores.

EL CAU DEL RATOLÍ (tardor, primavera)
Els alumnes ajudaran a un ratolí que ha tingut problemes amb un porc senglar i ha de reconstruir
el seu cau. Aprendran jugant amb diversos elements naturals i, alhora, coneixeran alguns dels
principals animals i plantes dels nostres boscos.

ELS COLORS DEL BOSC / CASTANYADA (tardor, primavera)
Sortida a un bosc per tal que l’infant treballi amb els cinc sentits, la flora i la fauna
del bosc de cada estació, mitjançant activitats i jocs relacionats amb els colors,
formes, textures, temperatures i altres sensacions... A la tardor, anem a un bosc
caducifoli per tal de treballar el tema de la tardor, la caiguda de les fulles i recollir
castanyes i aprofitarem per treballar la Castanyada.

ELS PETITS HABITANTS DEL PRAT (primavera)
Anirem fins a un prat on farem d’exploradors a la recerca d’insectes
diversos. Per tal de conèixer-los millor farem diferents activitats,
relacionades amb aquests animals: mostrarem fitxes il·lustratives,
observarem les formes, colors, adaptacions al medi, escoltarem els seus cants...

LA GIMCANA DE LA NATURA (tardor, primavera)
Realització d’una gimcana a la natura (muntada per un esquirol amic nostre)
en la què el grup d’alumnes (acompanyat del monitor) haurà d’anar trobant
les diferents proves (troballes, empremtes, coneixements, musical, sensorial,
etc.).
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COLÒNIES
Colònies escolars en el medi natural
Consulteu la informació detallada sobre colònies a l’apartat “COLÒNIES” de les
Activitats per a Educació Primària, que us mostrem a continuació.

ALTRES ACTIVITATS A L'ESCOLA
Altres activitats d’educació ambiental
LA CASTANYERA (tardor)*
Activitat per a celebrar La Castanyada al centre educatiu amb els més
petits. Una castanyera explicarà un conte, cantaran algunes cançons
populars i, posteriorment, repartirà castanyes als nens i nenes.
*També es pot realitzar durant una sortida a la tardor al Montseny

FESTA DEL MEDI AMBIENT (una sessió matinal)
Realització de diferents activitats (tallers i jocs, maquillatge, inflables, gimcanes i actuacions
musicals) per tal de celebrar un acte festiu al centre educatiu on els alumnes i el professorat
participen de manera lúdica i activa. La jornada pot finalitzar amb una xocolatada de comerç just o
un refrigeri ecològic.
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