PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Xerrada per reconèixer els principals grups d’animals

A

Convivim amb una gran diversitat de fauna. A la nostra Comarca trobem
molts exemplars de mamífers, ocells, amfibis, rèptils i peixos. En aquesta
xerrada aprofundirem en els aspectes més significatius i també més
peculiars de cada grup. Veurem fotografies i aprendrem un munt de coses
noves i, a ser possible, n’observareu algun exemplar en directe!
3,5€/1,5hora

Xerrada dels diferents ecosistemes i la seva diversitat

A

Dins de la nostra Comarca trobem una gran diversitat d’ecosistemes;
Ecosistemes aquàtics (Una bassa, una riera, un embassament...), forestals,
agrícoles, de muntanya. Cadascun té la seva flora i fauna particular.
En aquesta xerrada t’ho expliquem. Veurem fotografies d’exemples i
aprendrem un munt de coses de manera molt fàcil!
3,5€/1,5hora

Sortida pel reconeixement de bolets

T
Els nostres boscos estan plens de diferents espècies de bolets. Alguns de
molt bons comestibles però d’altres d’ extremadament tòxics.
En aquest taller veurem com els classifiquen les guies micològiques i
explicarem les principals característiques per reconèixe’ls.
4€/1,5hores

PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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
Xerrada ornitològica
A
Sabeu quin és l’ocell més veloç del món? I quin és el més petit ? I el que
vola més lluny? Aquestes i tantes d’altres preguntes seran resoltes en
aquesta xerrada.
Us sorprendrà!
3,5€/1,5hora
Sortida per la recerca de rastres de fauna salvatge
H
Cal estar alerta per tal de descobrir la immensitat de senyals, petjades i
rastres que ens deixen entreveure la nostra fauna més propera.
En aquesta sortida ens convertirem amb exploradors. Caldrà ser bons
observadors. A partir de totes les possibles observacions que trobarem tals
com excrements, petjades, pèls o plomes, senders… farem les nostres
investigacions i sabrem quins animals les fan, així com el seu
comportament, costums i hàbits, i alimentació.
4€/1,5hora
Anellada i identificació d’ocells
A
Sabeu com s’anellen els ocells? Quines dades es prenen?
En aquesta jornada us proposem participar en una anellada i veure de ben
a prop com treballen els ornitòlegs; com prenen les mostres que després el
ajudaran a estudiar-los.
Tot apunt per treballar i prendre notes!
5€/2 hora

PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Taller Caixes-niu i/o menjadora pels ocells A
Tots els ocells crien a una caixa-niu? Quina és l’època que cal posar
menjar a les menjadores dels nostres patis i jardins?
En aquest taller debatrem aquestes i d’altres preguntes. També
elaborarem una caixa-niu i/o una menjadora pels ocells del pati de la
teva escola.
5€ inclòs caixa-niu o menjadora
6€ inclòs caixa-niu i menjadora
1,5hora
Taller d’egagròpiles A
En aquest taller aprendreu que són les egagròpiles i quin ocells són els
que les fan. Les explorarem i descobrirem què hi ha dins i de quins
animals són les restes que hi trobem.
3,5€/1,5 hora
Sortida per reconèixer la nostra flora P
La nostra Comarca té una gran diversitat de plantes, arbusts i arbres.
Aquesta sortida ens donarà els recursos necessaris per reconèixer les
més espècies típiques del nostre entorn i descobrir les seves
particularitat per diferenciar-les.
4€/1,5hora

PROPOSTES EDUCATIVES
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Sortida per la identificació de papallones i d’insectes P
Amb l’arribada del bon temps arriben aquest exòtics i meravellosos animals
que anomenem insectes. I entre ells les magnífiques papallones. Amb
aquest sortida ens endinsarem en aquest món fantàstic i tan gran i divers.
4€/1,5hora

Taller d’horticultura P
Davant d’una petita parcel·la d’hort plantejarem què volem plantar i
programarem el sistema de rotació i divisió de la parcel·la. Una vegada
revisat el calendari de cultiu procedirem a detallar i organitzar les tasques
que cal fer.
Planificarem i dissenyarem el nostre hort!
4€/1,5 hora

Taller de fotografia

A
Un taller per tots/es els aficionats a la fotografia!! Aprendrem com fer una
bona fotografia de natura, buscant el motiu fotogràfic a l’entorn natural.
Serà una jornada de pràctica sobre el terreny en la qual es treballaran
conceptes fotogràfics com els tipus de llum, velocitat, composició, forma de
la imatge, color, selecció del subjecte.
Trauràs el màxim rendiment a la teva càmera!
4€/1,5 hora
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

