
APRÈN A SER UN NATURALISTA 
 
La natura és plena d’estímuls que ens donen informació del nostre 
entorn. Descobrir el llenguatge de la natura, buscar les pistes que 
deixen els animals, reconèixer algunes plantes i orientar-nos al 
bosc, ens ajuda a situar-nos en l’espai i ens permet aprendre com 
funciona aquest planeta meravellós on vivim. 
Despertar l’interès per la natura i la seva conservació en els nens i 
nenes d’avui ens ajudarà a construir una societat més justa i 
sostenible. 
Com ho farem? 
Sortirem de l’escola a les 9h i anirem en autobús fins a un trencant 
que es troba al kilòmetre 3.8 de la carretera de Pont de Molins a les 
Escaules. La distància des de Figueres és de 10 kilòmetres.  
En aquest punt ens esperaran els monitors que ens acompanyaran 
durant l’excursió. 
Caminarem uns cinc minuts i farem una parada al bosc per fer la 
presentació de l’activitat. En aquest moment els monitors ens 
donaran les pistes que necessitarem per descobrir els animals i les 
plantes que viuen a la zona. 
Després anirem a “la vinca” on hi trobarem un gran espai delimitat 
per una tanca amb sanitaris, aigua potable i ombra. És on 
esmorzarem i més tard també hi dinarem.  
A continuació començaran, de manera simultània, els tallers i jocs 
en que participarem en grups. 
Durant els tallers recollirem i reconeixerem mostres vegetals i restes 
d’animals, capturarem vertebrats i invertebrats terrestres i aquàtics. 
Descobrirem de qui són els rastres que trobarem: petjades, 
excrements, etc. Contribuirem a reforestar el bosc cremat i 
aprendrem les tècniques que utilitzen els naturalistes per estudiar i 
protegir la natura: menjadores, caixes niu, trampes, capturadors 
d’insectes.. 
Els tallers es realitzaran al matí fins l’hora de dinar i a la tarda fins 
l’hora de marxar. 
A qui s’adreça? 
Aquesta sortida està adreçada als alumnes de Cicle Inicial. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCOBRIM LA NATURA AMB ELS CINC SENTITS 
 
La natura és plena d’estímuls que provoquen sensacions que ens 
ajuden a desenvolupar els nostres sentits. 
El contacte amb el medi natural ha estat, des de sempre, una font 
d’aprenentatge on, gràcies als nostres sentits, podem descobrir un 
món ple de meravelles. 
El medi natural és l’espai ideal per desenvolupar l’atenció i prendre 
consciència de la realitat física del nostre entorn.  
Gràcies als jocs i tallers que realitzarem tindrem l’oportunitat 
d’experimentar les sensacions que desperten els nostres sentits. 
a) Vista. Ens fixarem en la forma i el color dels arbres i les plantes. 
b) Oïda. Escoltant els diferents sons de la natura, el cant dels 

ocells, la remor del vent entre les fulles, l’aigua… 
c) Olfacte. El bosc mediterrani és ple d’olors.  
d) Gust. Podrem experimentar el gust dels fruits, flors i plantes. 
e) Tacte. Tocar i remenar, decobrir textures, jugar a endevinar... 
Com ho farem? 
Sortirem de l’escola a les 9h i anirem amb autobús fins a um 
trencant que es troba al kilòmetre 3.8 de la carretera de Pont de 
Molins a les Escaules. Des de Figueres hi há uma distància de 10 
kilòmetres i trigarem uns 20 minuts en arribar-hi.  
Um cop allà caminarem uns cinc minuts i farem una parada, en una 
clariana del bosc, per presentar l’activitat als alumnes, mestres i 
acompanyants. Aquesta parada ens ajudarà a entendre on ens 
trobem i, gràcies als nostres sentits, podrem descobrir les 
sensacions que ens desperta la natura.     
 Tot seguit arribarem a “la vinca” on podrem esmorzar i jugar una 
estona. Disposem de sanitàris i aigua potable. 
A continuació realitzarem un seguit de tallers simultànis amb grups 
d’alumnes reduïts, per tal de treballar cadascun dels nostres sentits.  
També visitarem un hort on podrem ajudar en les tasques de 
sembrar, plantar i recol·lectar plantes aromàtiques i verdures de 
temporada. 
Coneixerem com viuen les gallines i podrem collir ous. 
Desprès de dinar anirem tots junts a peu fins un bosc que es va 
cremar per sembrar-hi aglans i així col·laborar amb la repoblació 
forestal. 
Un cop acabada l’activitat tornarem al punt de recollida de l’autobús 
per tal d’arribar a l’escola a l’hora prevista.  
 
A quí s’adreça? 
Aquesta sortida està adreçada als alumnes d’Educació Infantil  



 
 
 
 
 
  
 


