PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Xerrada per reconèixer els principals grups d’animals A
Convivim amb una gran diversitat de fauna. En aquesta xerrada
aprofundirem en els aspectes més significatius i també més
peculiars de cada grup. Veurem fotografies de moltes espècies, en
sentirem els sons i, a ser possible, n’observarem algun representant
en directe!
3€/ 1hora

Xerrada de la vida en una bassa

P
Dins d’una bassa hi trobem un gran ecosistema. T’expliquem com
funciona i de la importància de la seva recuperació. Veurem
fotografies i sentirem sons dels seus protagonistes i, a ser possible,
en podrem veure algun exemplar.
3€/1hora

Taller Caixes-niu i/o menjadora pels ocells A
En aquest taller elaborarem una caixa-niu i/o una menjadora pels
ocells del pati de la teva escola mentre, us expliquem quins ocells
hi viuen, com es relacionen, què mengen... Junts buscarem el
millor lloc on posar-les perquè les pugueu observar des de l’aula i
fer-ne un seguiment.
4€ inclòs caixa-niu o menjadora
5€ inclòs caixa-niu i menjadora
1hora

PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Taller d’egagròpiles

A
Sabeu què són les egagròpiles i qui les fa?
En aquest taller aprendreu que són les egagròpiles. Les podreu obrir i
descobrir què hi ha dins. Explicarem moltes coses de les egagròpiles,
de les restes que s’hi amaguen a dins i dels animals misteriosos que
les fan i, a ser possible, observarem un exemplar en directe.
3€/1 hora
Sortida per reconèixer la flora P
Molt a prop de casa hi ha una gran diversitat de plantes, arbusts i
arbres. Aquesta sortida ens ajudarà a reconèixer les més típiques del
nostre entorn i descobrir les seves particularitat per diferenciar-les.
4€/1,5hora
Sortida per la identificació de papallones i d’insectes P
Amb l’arribada del bon temps arriben aquest exòtics i meravellosos
animalets que anomenem insectes. I entre ells les magnífiques
papallones. Amb aquest sortida ens endinsarem al món fantàstic de
les papallones, les veurem i les identificarem.
4€/1,5hora
Xerrada ornitològica
A
Sabeu quin és l’ocell més petit del món? I el que vola més lluny? I el
més ràpid? Aquestes i tantes d’altres preguntes seran resoltes en
aquesta xerrada.
Veurem fotos i, a ser possible, en veurem algun exemplar.
3€/1hora

PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Sortida per reconèixer els ocells i els seus cants

A

En aquesta sortida us proposem seguir un itinerari en el que
descobrirem i identificarem molts dels ocells que conviuen amb
nosaltres. Passejarem entre boscos i conreus tot observant i escoltant
els seus sons.
4€/1,5 hora
Anellada i identificació d’ocells A
El dia es presenta emocionant!! Observarem de ben a prop molts dels
exemplars més típics del nostre entorn més immediat. Veurem com i
perquè s’anellen els ocells. I us explicarem perquè i com els estudien
els ornitòlegs.
5€/2 hora
Taller d’horticultura P
Davant d’una petita parcel·la d’hort parlarem de les diversitat de llavors
per cultivar; de color, formes i mides ben diverses. Reconeixerem les
principals verdures i hortalisses i les seves necessitats.
3€/1 hora
Sortida pel reconeixement de bolets T
Els nostres boscos estan plens de diferents espècies de bolets. N’hi ha
molts de bons comestibles i d’altres de molt tòxics. Us explicarem quins
són i com reconèixer’ls.
4€/1,5hora
Els objectius s’adaptaran a cada grup i escola en funció del que s’estigui treballant a l’aula
El preu indicat és per nen/a
Mínim i màxim d’assistents a concretar
Les activitats es podran realitzar a la mateixa escola i al seu entorn o fora d’aquest
Estacionalitat: P primavera E estiu T tardor H hivern A Tot l’any

Més informació: www.estrategiak.com/natura
http://www.facebook.com/pages/NaturaeK/380887795325600?ref=hl
O bé truca al 629112111 natura@biodiversitat.cat

