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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INFANTIL
CONTES DE LA NATURA

TALLERS

SORTIDES A LA NATURA

4,5 € / alumne

4,5 € / alumne

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

El viatge de la gota Carlota
En Pit roig i els seus amics

Bosses d’olor

El cau del ratolí

La ratapinyada

Els colors del bosc

Porta‐espelmes
En Martí el grill
Construïm amb Residus
En Trasto investiga

Els misteris de la bassa
Els petits habitants del
prat



El Paracaigudes

Natura urbana



Fem una Flouera

La gimcana de la natura



L’Ecopessebre

En Martinet Menut,
un ocell tímid al
Delta (5,5€/alumne)

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

ALTRES ACTIVITATS

La Castanyera (5,00€ / alumne)
Festa del Medi Ambient (preu a consultar)

* 10% d’IVA inclòs.
* 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.

‐ EL VIATGE DE LA GOTA CARLOTA (Temàtica: Estalvi d’aigua)
Conte (20’) + Fitxa didàctica (15’) + Taller de Creació de Titelles de pal (25’)

‐ EN PIT ROIG I ELS SEUS AMICS (Temàtica: Ocells del nostre entorn)
Conte (20’) + Fitxa didàctica (10’) + Experimentació amb reclams ‐
instruments musicals que imiten el cant d’ocells‐ (20’) + Creació de
menjadores d’ocell (10’)

‐ EN MARTÍ EL GRILL (Temàtica: Insectes i altres petits animals)
Conte (20’) + Fitxa didàctica (10’) + Recerca i observació d’animals al pati (30’)

‐ EN TRASTO INVESTIGA (Temàtica: Reciclatge).
Conte (20’) + Fitxa didàctica (10’) + Joc i Mural del reciclatge (30’)

* Cada sessió té 1 hora de durada.
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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.

LA RATA‐PINYADA
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
Activitat per donar un nou ús a les bosses de plàstic, amb les quals construirem un paracaigudista
que farà que els participants estimulin el seu enginy... i obtinguin una divertida joguina!
 FEM UNA FLOUERA
Activitat en què transformarem una caixa d’ous en una flor, tot decorant‐la. Aquest taller està
recomanat per Sant Jordi.
 PORTA‐ESPELMES
Activitat en què es crearà un original porta‐espelmes a partir de parafina de colors, un globus i la
reutilització d’alguns residus.

* Tots els tallers tenen 1 hora de durada.
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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.
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 (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, es pot anar a un
bosc caducifoli per tal de treballar el tema de la tardor i la caiguda de les fulles.
També es pot aprofitar per treballar la temàtica de la Castanyada.
ELS MISTERIS DE LA BASSA (primavera)
Activitat per donar a conèixer la bassa com a ecosistema singular, els animalons i
plantes que hi viuen, els canvis que s’hi produeixen (metamorfosis d’amfibis i
insectes...), el paper de la bassa en èpoques de sequera, etc. Capturarem alguns
animalons per tal d’observar‐los amb atenció.
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...
NATURA URBANA (tardor, primavera)
Si fem una passejada per la ciutat/poble veurem que als nostres parcs i jardins hi
trobem plantes i animals que sovint passen desapercebuts. L’activitat pretén
que els alumnes apreciïn la biodiversitat del nostre entorn urbà immediat i
distingir hàbitats de diferents característiques dins el poble o ciutat.
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.).
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.
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COLÒNIES
Colònies escolars en el medi natural

Les colònies escolars tenen com a objectiu que els vostres alumnes gaudeixin d’un seguit
d’experiències i activitats que els ajudin a conèixer millor la natura i, també, a estimar‐la.
Les colònies escolars es divideixen en 3 temàtiques
relacionades amb la natura: muntanya, mar i
aventura.
Totes elles consten d’una sèrie d’activitats de
descoberta,

tallers,

jocs,

activitats

d’aventura,

gimcanes..., per tal que els alumnes, a més de conèixer
millor la natura que ens envolta, gaudeixin d’un temps
de convivència amb els seus companys.
Disposem de cases de colònies totalment equipades, a diferents indrets de Catalunya: Montseny,
Guilleries, Berguedà, Ripollès i altres, on l’entorn natural és ideal per a realitzar totes les activitats
d’educació ambiental que oferim.

El nostre equip d’educadors ambientals i monitors de lleure no us deixaran
indiferents i garantiran que els nens i nenes s’ho passin molt bé.
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ANEM A LA MUNTANYA!

Descripció:
Estada a una casa de colònies enmig de la muntanya per descobrir una zona amb una gran riquesa natural.
L’objectiu principal és gaudir i aprendre de la natura tot realitzant diferents activitats d’educació ambiental
(activitats de descoberta, excursions, tallers...) així com gimcanes, esports, piscina, jocs i molta gresca.
Temàtiques tractades: descoberta d’un bosc (flora i fauna), descoberta d’un riu, els bioindicadors, els
rastres i senyals dels animals, les aus rapinyaires, cartografia i orientació, la farga catalana, les colònies
tèxtils, esports a la natura, astronomia i llegendes, entre altres.
Lloc: La Vall de Ribes (Ripollès), el Berguedà o el Montseny, a triar.
Durada: estada de 2 o 3 dies
Allotjament: Règim de pensió completa en una casa de colònies.
Preu: 59€ (estada de 2 dies) i 99€ (estada de 3 dies) ‐preu per alumne, 10% d’IVA inclòs‐. Gratuïtat d’un
docent cada 15 alumnes.
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UNA MAR DE DIVERSIÓ!

Descripció:
Estada a prop de la costa marítima catalana, on hi ha un dels ecosistemes naturals més desconeguts i,
alhora, més divertits pels infants. El mar, la platja i el port pesquer, seran els indrets que visitarem,
realitzant diverses activitats per conèixer‐los millor. L’objectiu principal és aprendre i gaudir de l’entorn
litoral realitzant activitats d’aprenentatge combinades amb jocs, tallers, gimcanes, esport i molta gresca.
Temàtiques tractades: descoberta de la biodiversitat marina (flora i fauna), descoberta de la platja, la llotja
de pescadors, el port i esports d’aigua, entre d’altres.
Lloc: costa del Maresme o del Garraf, a triar.
Durada: estada de 2 o 3 dies
Allotjament: Règim de pensió completa, en una casa de colònies.
Preu: 59€ (estada de 2 dies) i 99€ (estada de 3 dies) ‐preu per alumne, 10% d’IVA inclòs‐. Gratuïtat d’un
docent cada 15 alumnes.
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LA NATURA... UNA AVENTURA!

Descripció:
Estada a la natura amb l’objectiu principal de gaudir i aprendre noves habilitats tot realitzant diferents
activitats esportives en el medi natural combinades amb jocs, gimcanes i molta gresca.
Activitats: cursa d’orientació, tir amb arc, escalada, ràpel, tirolina, ponts de cordes, espeleologia (coves),
btt, piscina, gimcanes i jocs de cooperació, entre d’altres.
Lloc: La Vall de Ribes (Ripollès), el Montseny o Montserrat, a triar.
Durada: estada de 2 o 3 dies
Allotjament: Règim de pensió completa, en una casa de colònies.

Preu: 59€ (estada de 2 dies) i 99€ (estada de 3 dies) ‐preu per alumne, 10% d’IVA inclòs‐. Gratuïtat d’un
docent cada 15 alumnes.

www.femnatura.com / info@femnatura.com Tel. 93 776 54 00 / 651 839 192

-9-

COLÒNIES EN ANGLÈS!
Podeu fer qualsevol dels tres programes en anglès!
Els nostre monitors, amb un elevat coneixement de
l’idioma (tan escrit com oral), faran que els vostres alumnes
aprenguin i gaudeixin utilitzant l’anglès i millorin la seva
competència comunicativa en aquesta llengua.
Aquesta opció no té cap cost afegit.

SERVEI D’AUTOCAR
També us podem facilitar el servei de transport en autocar des del
vostre centre educatiu fins al lloc on es realitzen les colònies.
Consulteu preus.

A part d’aquestes propostes, dissenyem programes a mida, adaptats a les vostres necessitats.
Només cal que ens indiqueu quines temàtiques voleu tractar o quin lloc de Catalunya us agradaria
visitar. Demaneu‐nos més informació al correu electrònic info@femnatura.com o al telefon 651
839 192.
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ALTRES ACTIVITATS
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.

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.

Voleu realitzar activitats en anglès?
Contes, tallers i sortides en anglès, seguint la metodologia CLIL (Content and Language Integrated
Learning). L'activitat es desenvolupa en anglès, amb un doble objectiu: l’aprenentage de continguts
i el d’un idioma estranger, de forma pràctica i amena, per tal que els alumnes millorin la seva
competència comunicativa.
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