SORTIDES EDUCATIVES
FAMÍLIES I AMPAs
Taller Caixes-niu i/o menjadora pels ocells
En aquest taller, pares i fills/es elaborareu, conjuntament, una
caixa-niu i/o menjadora pels ocells del teu jardí mentre, us
expliquem quins ocells hi viuen, com es relaciones, què
mengen... Junts farem una passejada per detectar els ocells
que la poden habitar.

Taller d’egagròpiles
Sabeu què són les egagròpiles i qui les fa?
En aquest taller en podreu obrir i descobrir què hi ha dins.
Explicarem moltes coses de les egagròpiles, de les restes que
s’hi amaguen i dels animals misteriosos que les fan i, a ser
possible, n’observarem un exemple en directe.

Xerrada i sortida ornitològica
Sabeu quin és l’ocell més petit del món? I el que vola més lluny?
I el més ràpid? Si vols saber la resposta d’aquestes preguntes o
si t’interessa alguna espècia en concret en parlarem en aquesta
xerrada.
Agafeu les guies ornitològiques!! Junts farem una passejada i en
veurem algun exemplar.

Sortida per reconèixer la flora
La nostra Comarca té 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.
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FAMÍLIES I AMPAs
Sortida per la identificació de papallones i insectes
Amb l’arribada del bon temps arriben aquests exòtics i meravellosos
animalets que anomenem insectes. I entre ells les magnífiques
papallones. Amb aquest sortida en veurem i les identificarem.

Sortida per reconèixer els ocells i els seus cants
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.

Sortida micològica
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 quin
són i com reconèixe’ls. I fins i tot aprendrem com conservar-los!!

Anellada i identificació d’ocells
El dia es presenta emocionant!! Observarem de ven a prop molts dels
exemplars més típics del nostre entorn més immediat. Veurem com
s’anellen els ocells. I us explicarem perquè i com estudien els
ornitòlegs els ocells.

Sortida nocturna de rapinyaires nocturns
Quan despunta la nit és quan comença l’activitat pels nostres amics
mussols. Sabeu que a Catalunya n’hi ha 8 espècies diferents? Sabeu
quins sons emeten?
Agafeu la llanterna i acompanyeu-nos a recórrer els boscos de nit i..,
potser en veurem i sentirem algun exemplar.
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Sortida nocturna en una bassa
Dins d’una bassa hi trobem un gran ecosistema. Veurem com
funciona i de la importància de la seva recuperació. Serà una
aventura sentir els sons dels seus protagonistes i veure els
exemplars que els emeten.

Sortida per la recerca de rastres de fauna salvatge
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
que siguem 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.

Sortida de la brama del cérvol
Vine a emocionar-te i a descobrir el so tan fort que fa un
mascle de cérvol en ple estat de zel durant una nit de lluna
plena. Atreveix-te!

Els objectius de cada activitat s’adaptaran a cada grup en funció
de l’interès i l’edat.
El preu serà en funció del nombre de persones.
L’itinerari es consensuarà amb el grup.
Cal tenir en compte l’estacionalitat de la sortida.

Més informació: www.estrategiak.com/natura
http://www.facebook.com/pages/NaturaeK/380887795325600?ref=hl
O bé truca al 62911211 natura@biodiversitat.cat

