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Presentació
Qui som:
Som una entitat dedicada a la preservació i millora dels
espais naturals del municipi de Sant Quirze del Vallès,
mitjançant l’acció, l'estudi de la biodiversitat biològica i
la divulgació dels seus valors naturals.

Què fem:
Dins la vessant educativa tenim com a objectiu apropar
l’alumnat, al coneixem ent del seu l’entorn natural
m és proper i els éssers vius que hi habiten, per tal de generar un vincle
respectuós i sostenible entre la societat i el medi natural, per aprendre a habitar-lo, a
respectar-lo i a millorar-lo.
L’oferta educativa compren: “Projectes - Cicles educatius”, tallers, activitats i sortides.

Com ho fem:
El projecte educatiu de sqvNatura per a les escoles és realitzat, tenint present l’eix
transversal relacionat am b les disciplines del currículum escolar i dissenyat per
despertar l’interès dels alumnes, per saber més i conèixer millor el món natural que ens
envolta.
Mitjançant diferents dinàmiques potenciem l’experimentació i la reconstrucció intel·lectual
facilitant l’alumnat el pas de la cultura viscuda.
Treballem des de la reflexió, la deducció i les emocions per fomentar l’esperit crític, el
respecte i la conservació de la natura.
Paral·lelament treballen valors com el respecte, la sensibilitat, el civisme, la solidaritat i la
convivència.
Per tal de complementar les activitats hem dissenyat materials propis: quaderns de treball,
quaderns de camp, materials educatius, fitxes didàctiques, contes, ... .
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Amb vocació de donar un bon servei educatiu mediambiental vinculat al currículum escolar,
algunes activitats poden adaptar-se a les necessitats concretes o específiques
del grup i/o del professor.

Alumnes a qui s’adreça:
•

Infantil: P3, P4 i P5.

•

Educació primària: Cicle inicial, mitjà i superior.

•

Educació Secundària: Primer i segon cicle.

Alguns dels materials editats:

Observació:
Les activitats portades a terme en l’entorn natural poden donar pas a moments especials i
únics. Si això es dona i el professor ho considera convenient, es pot redirigir l’activitat
segons les oportunitats vivencials que la natura ens ofereix.
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“Projectes - Cicles educatius”
Disposem els següents “Projectes - Cicles educatius”:
1. Descobrim l’entorn natural de Les Fonts. L’ecosistema mediterrani.
2. Els nostres veïns: Natura i Fauna de Les Fonts.

Bases i motius
Descobrim l’entorn natural de Les Fonts i el seu ecosistema, es presenta com un conjunt
d'activitats dirigides, on els alum nes de prim ària any rere any, van assolint
coneixem ents envers l’ecosistem a m editerrani, m itjançat les característiques
pròpies de l’entorn natural on viu.
La població de Les Fonts, situada al
sud de Terrassa a la Vall de la riera de
Rubí,

disposa

d’un

entorn

natural

fragmentat i alterat per el creixement
urbanístic, polígons industrials i vies de
comunicació.
No

obstant,

Les

Fonts

es

troba

envoltada per dos valuosos entorns
naturals o corredors biològics: L’espai
natural de Can Fonollet i la Serra de
Galliners, els quals actualment estan en
un procés de regeneració i recuperació.
Malgrat la fragmentació i l’alteració del medi natural, és sense dubte, un privilegi disposar
en el municipi d’uns entorns que presenten un interès natural, amb un important valor
biològic, paisatgístic i cultural, i per tant educatiu, tal i com anuncia el Currículum de
primària: “en l’ensenyament del coneixement del medi natural cal donar un relleu

considerable a les experiències viscudes pels alumnes en el seu entorn (...)” i més endavant
“és evident que dins les activitats experimentals en el coneixement del medi natural, les
sortides al camp tenen un paper insubstituïble”.
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Malauradament no podem dir el mateix de la riera de Rubí, la qual es troba actualment molt
degradada, fent que l’educació naturalista d’aquest espai no es trobi inclosa en el present
projecte educatiu. Tanmateix la riera de Rubí és anomenada al llarg dels tallers com a eix
fluvial i geogràfic. No obstant, no descartem en un futur no gaire llunyà, portar a terme
activitats i tallers específics per la riera de Rubí.
Per a portar a terme el present “Projecte - Cicle educatiu” des de sqvNatura hem editat,
entre altres, els següents materials:
•

Quaderns de treball pels alumnes.

•

Llibretes Naturalistes.

•

Fitxes de fauna.

•

Fotografies d’ocells plastificades a mida real.

Altres materials i recursos utilitzats en funció del temari:
•

Guies i fitxes d’identificació de fauna i vegetació.

•

Termòmetres, indicadors fisicoquímics i biològics, lupes, ...

•

Rastres i senyals (plomes, closques, exosquelets de libèl·lules, ... ). (Aquest tipus de
materials han estat prèviament netejats i desinfectats).

Objectius generals
Els objectius generals proposats a assolir en el transcurs de les activitats del cicle són:
•

Situar geogràficament la població Les Fonts mitjançant l’espai natural de Can
Fonollet, la serra de Galliners, i la vall de la riera de Rubí, dins de Catalunya, així com
en context comarcal i local.

•

Coneixement l’entorn natural del municipi on viu l’alumne i familiaritzar-lo amb el seu
patrimoni biològic, paisatgístic i cultural.

•

Comprendre la importància dels corredors biològics: “La Via Verda Sant Llorenç de
Munt - Collserola” i de “la Conca Fluvial del Llobregat”.

•

Coneixement dels ecosistemes mediterranis i les característiques pròpies del seu
entorn natural proper.
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•

Conèixer la biodiversitat: la vegetació i la fauna vinculada als boscos mediterranis.
Concretament l’espai natural de Can Fonollet i de la serra de Galliners.

•

Identificar les principals espècies d’animals i vegetals (de Fonollet i Galliners).

•

Conèixer la dimensió de l’espai natural de Can Fonollet i de la serra de Galliners, com
un sistema dinàmic, resultant de l’acció i la interrelació de factors naturals i humans,
que canvia amb el pas del temps.

•

Sensibilitzar l’alumnat envers els éssers vius i el seu entorn, així com aprendre a
conviure amb la natura, a respectar-la i a millorar-la.

•

Comprendre el paper de l’home com a agent modificador del paisatge.

•

Valorar problemes socials rellevants, interpretant les causes i les conseqüències per
plantejar propostes de futur.

•

Comprendre la fragilitat de l'ecosistema natural i la necessitat de protegir-lo.

•

Reflexionar i analitzar l’estat de salut i de conservació de l’entorn natural de Les
Fonts, sobre el futur que volem de la serra de Galliners, de l’entorn natural de Can
Fonollet i la riera de Rubí i sobre la necessitat d’actuar activament per assegurar-li

una bona qualitat biològica.
•

Comprendre la fragilitat de l'ecosistema i la necessitat de protegir-lo.

•

Potenciar el treball de grup i la col·laboració entre els alumnes.

Objectius didàctics i continguts
•

Es disposa d’una fitxa detallada amb els objectius didàctics i continguts concrets per
a cada grup o nivell educatiu.

Eixos transversals
•

Valoració de la conservació del medi natural com un element que afavoreix la nostra
salut.

•

Participació de les activitats en grup com a recurs per a fomentar el respecte i la
tolerància envers els companys i companyes.

•

Conscienciació i valoració que les diferencies individuals, físiques i mentals no
suposen una base per a la discriminació entre persones.
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•

Educació en valors. Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el
respecte amb l’entorn natural i social.

Competències bàsiques a assolir
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència artística i cultural.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Competències bàsiques: Educació primària
En totes les activitats i tallers en l’àmbit de coneixement del medi a l’educació primària,
tenim com a finalitat proporcionar l’alumnat els coneixements i les eines per ubica-se en
l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.
Competències bàsiques que es treballen en el coneixement del medi i vinculades al
currículum escolar són:
• Dimensió món actual:
o Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i
analitzar resultats per a trobar respostes.
o Interpretar el present a partir de la anàlisis dels canvis i continuïtats al llarg del
temps, per comprendre la societat en que vivim.
o Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions
per situar-s´hi i desplaçar-se.
o Analitzar els paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals
que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
o Valorar

els

problemes

socials

rellevants

interpretant-ne

les

causes

i

les

conseqüències per plantejar propostes de futur.

• Continguts clau:
o Fases d’una investigació.
o Problemes socials rellevants.
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o Biodiversitat i sostenibilitat.
o Canvi i continuïtat.
o Globalització i diferenciació.
o Sistema físic.
o Sistema geològic.
o Educació per a la seguretat.
o Espai geogràfic.
o Economia i sostenibilitat.
o Ecosistema i paisatge.
o Consum responsable.

o Principis i valors democràtics.

Observació:
El projecte educatiu “Descobrim l’entorn natural de Les Fonts. L’ecosistema
mediterrani” segueix un fil conductor complert, segons l’eix transversal relacionat
amb les disciplines del currículum escolar, per a portar a terme al llarg del cursos
escolars.
Tanmateix també és poden fer, si cal:
•
•

Activitats vinculades independents.
Adaptar un taller o activitat per a un altre grup diferent l’inicial segons fitxa.

Ex.: Les plantes i la fotosíntesis es desenvolupen per alumnes de 3r de Primària mitjançant la fitxa 1.
Tanmateix, com aquesta matèria a nivell curricular és tractada també en altres grups o nivells,
l’activitat es pot adaptar per a altres nivells o grups.
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Fitxa 1: Les Plantes. La fotosíntesis / 3r, 4t i 5è
A qui s’adreça: Primària: Cicle mitjà 3r. (També 4t i 5è)
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Explorar i conèixer el bosc mediterrani del municipi.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius”
(Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim:
o Relleus geogràfics. Les serralades de “La Via Verda”. Paisatges transformats.
• Biodiversitat: El corredor biològic de “La Via Verda”.
• Els animals:
o Adaptació, morfologia i el comportament dels insectes pol·linitzadors.
• Les plantes:
o Adaptació de les plantes al medi.
o Arbres, arbustos i herbes.
o Morfologia. Les parts de les plantes: Flors, fulles, branques, tija i/o tronc i arrels.
o La fotosíntesi.
• Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb la natura i
dels éssers vius que hi viuen.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat “Descobrim l’entorn de natural de Les Fonts”.
• Fitxes de flora i fauna i materials diversos per a l’observació i la identificació.
• Materials propis elaborats per a comprendre, interpretar i representar de forma vivencial
“La Fotosíntesi”.
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Fitxa 2: Els ocells de Can Fonollet / 3r
A qui s’adreça: Primària: Cicle mitjà 3r.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Can Fonollet.
Objectius generals:
•

Explorar i conèixer l’ecosistema mediterrani.

•

Educació en valors.

Per

més

informació

consultar

“Projectes

-

Cicles

educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim:
o Relleus geogràfics.
o Biodiversitat: Corredor biològic.
• Els animals:
o Conèixer les capacitats d’adaptació dels animals: Els ocells.
o Els ocells de prats i camps. Adaptació morfològica al medi i l’alimentació (bec/potes).
• Les plantes:
o Transformació d’un paisatge: Evolució natural d’uns camps de conreu abandonats a
prats, matollar i bosc.
• Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn
del torrent i dels éssers vius que hi habiten.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat “Descobrim l’entorn de natural de Les Fonts”.
• Fotografies plastificades d’ocells a mida real.
• Fitxes de fauna.
• Suport informàtic audiovisual i reproductor de sons.
• Materials diversos per a l’observació i la identificació.
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Fitxa 3: Adaptació al medi / 4t
A qui s’adreça Primària: Cicle m itjà 4t.
Durada: Matinal (Opció dia complert).
Lloc: Entorn natural de Can Fonollet i/o de Les Fonts.
Objectius generals:
• Explorar i conèixer l’ecosistema mediterrani.
• Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim:
o Municipis i comarques per on transcorre la riera de Rubí fins a la desembocadura en
el Mediterrani. Identificar en el mapa la localitat on viu l’alumne.
• Els animals: L’evolució de les espècies:
o Adaptació morfològica vinculada al medi. Elements que cobreixen el cos: pèl, plomes,
pell nua, escates, ..., dels animals vertebrats i invertebrats.
• Les plantes:
o Els arbres joves de l’entorn natural de Les Fonts.
o La vida dins d’un esbarzer.
• Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn
del torrent i dels éssers vius que hi habiten.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat “Descobrim l’entorn de natural de Les Fonts”.
• Guies i fitxes de camp per identificar la flora i la fauna.
• Guies i fitxes de camp per identificar flora i fauna.
• Suport informàtic audiovisual i reproductor de sons.
• Rastres i senyals per identificar el cos dels animals.
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Fitxa 4: Fonollet amb els 5 sentits !!! / 4t i 5é
A qui s’adreça : Primària: 4t i 5è.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Explorar i conèixer el bosc mediterrani del municipi.

•

Proporcionar situacions de descoberta i de sensacions.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàg.: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
•

On vivim:
o El corredor biològic de “La Via Verda”.

•

Els animals i els éssers vius:
o Ens relacionem amb en l’entorn:
• La vista.
• L’oïda.
• L’olfacte.
• El tacte.
• El gust.

Materials educatius:
•

Elements que ofereix la pròpia natura.

•

Materials diversos per a descobrir, interpretar i representar de forma vivencial “Els cinc
sentits” com un ésser humà i/o com determinats animals.

Nota: Aquesta activitat està vinculada al currículum escolar de Primària, cicle mitjà 4t.
Tanmateix s’adapta a tots els grups de primària, només canviant el nivell dels continguts i
el desenvolupament de la mateixa.

Sant Quirze del Vallès Natura

www.sqvnatura.org

sqvnatura@telefonica.net

Tel.: 635.372.022

Maig 2017

13

Pàg ina

Fitxa 5: El món secret del sòl / 4t, 5é i 6é

A qui s’adreça: Primària: 4t, 5è i 6à.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Explorar i conèixer el bosc mediterrani del municipi.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàg.: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim:
o Entorn natural de Can Fonollet i la serra de Galliners. Biodiversitat rodejada de zones
urbanes.
o Pobles i comarques.
• Els animals:
o Els animals del sòl.
o Components vius i no vius.
• Per terra:
o La roca mare.
o Formació del sòl i del subsòl.
o Les roques. Identificació de les diferents característiques dels minerals.
• Generar actituds i comportaments de solidaritat i respecte amb la natura i els éssers vius.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat “Descobrim l’entorn de natural de Les Fonts”.
• Fitxes de fauna: “Els animals que viuen arran i sota terra” i materials diversos per a
l’observació i la identificació.
• Roques i fòssils.
• Materials diversos per a l’observació i la identificació de minerals i animals: Lupes,
safates,...
Sant Quirze del Vallès Natura

www.sqvnatura.org

sqvnatura@telefonica.net

Tel.: 635.372.022

Maig 2017

14

Pàg ina

Fitxa 6: El bosc mediterràni / 5è
A qui s’adreça: Primària: Cicle superior 5è.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Explorar i conèixer el bosc mediterrani del municipi.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim:
o Elements geogràfics. Conques fluvials i serralades.
o Ecosistema. Climes temperats: Mediterrani litoral i continental.
• Els animals / Les plantes:
o Característiques d’un bosc mediterrani.
o Animals i plantes adaptats a l’ecosistema mediterrani.
o Estratègies: Relació, convivència i defensa dels animals i plantes de Les Fonts.
o El foc i el bosc mediterrani.
• Actituds i comportaments solidaris i respectuosos amb la natura i els éssers vius.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat: “Descobrim l’entorn de natural de Les Fonts”.
• Fotografies plastificades d’ocells a mida real.
• Fitxes de fauna i vegetació.
• Suport informàtic audiovisual i reproductor de sons.
• Materials diversos per a l’observació: Lupes, atrapa insectes, ...
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Fitxa 7: Investiguem i analitzem. La xarxa tròfica /5è
A qui s’adreça: Primària: Cicle superior 5è.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
• Explorar i conèixer l’ecosistema mediterrani del
municipi.
• Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim: Situem Les Fonts en el mapa:
o Punts de referencies d’un mapa: Caselles i coordenades.
• Els animals i les plantes:
o La nutrició dels éssers vius:
o El cicle de l’energia, la xarxa tròfica i la cadena alimentaria en el ecosistema
mediterrani (i concretament en l’entorn natural de Les Fonts)
• Estat ecològic de l’entorn:
o Aprendre a observar, analitzar i interpretar.
o Treure conclusions a partir de l’observació.
• Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn
del torrent i dels éssers vius que hi viuen.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat “Descobrim l’entorn de natural de Les Fonts”.
• Guies i fitxes de camp per identificar la flora i la fauna.
• Materials propis elaborats per a interpretar la xarxa tròfica.
• Materials pròpies per a identificar i avaluar el flux d’energia.
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Fitxa 8: Alteracions en els ecosistemes.
Les espècies exòtiques / 5è
A qui s’adreça: Primària: Cicle superior 5è.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Què

és

una

espècie

exòtica

i

problemàtiques

associades.
•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
Conceptes:
•

Ecosistema. Biodiversitat. Espècie autòctona, espècie exòtica, espècie invasora, ...

•

Desplaçaments / Introducció: Com i perquè arriben els animals i plantes d’un
ecosistema a un altre.

Què és una espècie exòtica invasora (EEI)?
•

Introducció de les especies exòtiques a Catalunya.

•

Animals i plantes exòtiques que viuen en el municipi.

•

Conseqüències:
o

Ambientals i de biodiversitat.

o

Socials i econòmiques.

o

Zoonosis.

o

Pels animals autòctons i pels introduïts.

Generar actituds i comportaments solidaris. Plantejar solucions i/o ajudar a combatre’ls.

Materials educatius:
•

Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.

•

Materials diversos per a interpretar i conèixer les diferents espècies exòtiques.

Sant Quirze del Vallès Natura

www.sqvnatura.org

sqvnatura@telefonica.net

Tel.: 635.372.022

Maig 2017

17

Pàg ina

Fitxa 9: Reproducció: Perpetuació de les espècies
4t, 5è i 6è
A qui s’adreça: Primària: 4t, 5è i 6è.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Què és la reproducció. Adaptació evolutiva.

•

Reproducció sexual i asexual.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
Conceptes:
•

Què és un organisme viu?. Què el defineix com a tal?.

La reproducció en els éssers vius:
•

Principals tipus de reproducció.

•

Estratègies que utilitzen els organismes per perpetuar i millorar l’espècie.

•

Reproducció asexual versus reproducció sexual.

•

Reproducció dels animals i de les plantes: Semblances i diferencies.

•

La metamorfosis.

•

Exemples de reproducció existents en l’entorn natural del municipi.

Generar actituds i comportaments solidaris i respectuosos amb la natura i els éssers vius.

Materials educatius:
•

Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.

•

Materials diversos per a identificar i interpretar els processos reproductius.
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Fitxa 10: Les Fonts a vista d’ocell / 6è

A qui s’adreça: Primària: Cicle superior 6è.
Durada: Matinal .
Lloc: Entorn natural de Can Fonollet.
Es realitzarà un itinerari per pujar als punts més
alts de Can Fonollet.

Objectius generals:
•

Explorar i conèixer l’entorn natural i urbà del
municipi i de la vall de la riera de Rubí.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
On vivim: Observar i experimentar com és Can Fonollet actualment en funció de:
• Historia Natural:
o Formació geològica.
• Historia econòmica i social dels homes.
o De la societat agrària a la societat de serveis.
• Fenòmens i desastres provocats per la natura i/o per l’home.
o Incendis, gestió forestal,...
• Fonollet i Galliners. Punt de confluència de 4 connectors o corredors biològics:
o La Via Verda: Sant Llorenç del Munt - Collserola.
o Corredor fluvial de la conca del riu Besós.
o Corredor fluvial de la conca del riu Llobregat.
o Via de pas migratori d’aus “Europa - Àfrica”. Punt mig entre Collserola i Montseny.
Generar actituds i comportaments solidaris i respectuosos amb la natura i els éssers vius.
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Fitxa 11: La tardor. Fruits, colors i sensacions.
Art efímer / P5, 1r i 2n
A qui s’adreça: Infantil: P5. Primària: Cicle inicial.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Descoberta de l’entorn natural a la tardor mitjançant
els sentits, tot descobrint les possibilitats sensitives
dels nens i nenes.

•

Prendre consciencia de cadascú i de la seva autonomia.

•

Posar en pràctica la imaginació i la creativitat elaborant un treball efímer, individual o
col·lectiu, immediat, genuí i concret, considerant-lo com una joia artística.

•

Respectar l’entorn natural.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Explorar i conèixer com és un bosc a la tardor.

•

Observar i reconèixer els arbres en funció del color de les fulles.

•

Identificar els fruits i les llavors.

•

Apreciar els diferents colors, textures, formes i olors.

•

Elaborar una composició d’art efímer amb els elements del bosc.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència artística i cultural.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Materials: Elements que ofereix la pròpia natura.
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Fitxa 12: Les Tortugues / P3, P4 i P5
A qui s’adreça: Infantil P3, P4 i P5.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
(En cas de mal temps l’activitat es pot fer dins l’aula).

Objectius generals:
•

Descoberta de l’entorn natural i dels éssers vius.

•

Comprensió de narracions diverses.

•

Observar, escoltar, identificar i experimentar elements
de l’entorn.

•

Raonament, creativitat, i representació amb psicomotricitat.

•

Prendre consciència de cadascú i de la seva autonomia. Psicomotricitat.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer el món de les tortugues:
o Són totes iguals? Com viuen?, Com es desplacen?, Com mengen?, ...

•

Apreciar diferents textures i formes.

•

Comprendre,

interpretar

i

representar

amb

el

propi

cos,

les

característiques

morfològiques i anatòmiques de les tortugues. Rigidesa i flexibilitat.
•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Materials: Conte amb làmines plastificades. Material elaborat per sqvNatura.
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Fitxa 13: Els Ànecs / P3, P4 i P5
A qui s’adreça: Infantil P3, P4 i P5.
Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
(En cas de mal temps l’activitat es pot fer dins l’aula).

Objectius generals:
•

Descoberta de l’entorn natural i dels éssers vius.

•

Comprensió de narracions diverses.

•

Observar, escoltar, identificar i experimentar elements de l’entorn.

•

Raonament, creativitat, i representació amb psicomotricitat.

•

Prendre consciència de cadascú i de la seva autonomia. Psicomotricitat.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer el món dels ànecs:
o Com són? Com viuen?, Com es desplacen?, Com mengen?, ...

•

Apreciar diferents textures, i formes.

•

Comprendre, interpretar i representar amb el propi cos, com és el món dels ànecs. Com
camina, vola, es neteja, es comunica,...

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Materials educatius:
•

Conte amb làmines plastificades. Material elaborat per sqvNatura.
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Fitxa 14: Els ocells al pati / 1r i 2n
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula + Entorn natural proper.

Objectius generals:
•

Coneixement del medi. Els éssers vius.

•

Observar i escoltar.

•

Observació i identificació de diferents elements de l’entorn.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai
dels altres.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•
•

Conèixer quins éssers vius conviuen amb nosaltres.
Identificar i conèixer els ocells que es poden veure de forma habitual en el pati de
l’escola:
o Característiques, hàbitat, alimentació i comunicació.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Per més informació consultar “Competències bàsiques: Educació primària” (Pàgina: 8).

Materials educatius:
• Llibreta naturalista per l’alumnat.
• Dins l’aula: Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.
• Entorn natural: Siluetes en color plastificades a mida real dels ocells estudiats.
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Fitxa 15: Qui viu en aquesta caixa niu? / 1r, 2n, 3r i 4t
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial i mitjà.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Coneixement del medi. Els éssers vius.

•

Treballar la creativitat i la psicomotricitat fina.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer el món dels ocells i les seves característiques durant la època de cria.

•

L’adaptació al medi i les estratègies de reproducció.

•

Comportament i desenvolupament de tot el cicle reproductiu:
o Aparellament.
o El niu: Elecció del lloc i construcció del niu. Posta i incubació.
o Naixement i criança.

•

Conèixer les necessitats dels éssers vius a la natura i identificar algunes de les
conseqüències directes de l’alteració humana sobre el medi.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la i interacció amb el mon físic.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència social i ciutadana.

Per més informació consultar “Competències bàsiques: Educació primària” (Pàgina: 8).

Materials educatius:
• Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.
• Caixa niu amb niu real.
• Materials per fer manualitats segons cicle l’alumne.
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Fitxa 16: Orenetes i falciots / 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial, mitja i superior.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Coneixement del medi. Els éssers vius.

•

Observar i escoltar.

•

Treballar la creativitat i la psicomotricitat fina.

•

Diferenciar i identificar sons.

•

L’art musical i la psicomotricitat.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer les diferents espècies d’orenetes i falciots que conviuen amb nosaltres.
o Característiques, hàbitat, alimentació i comunicació.

•

Relacionar l’espai natural i l’urbà com un escenari d’interacció i convivència entre
persones i animals que canvia amb el pas del temps.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement de la natura.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

•

Competència social i ciutadana.

Per més informació consultar “Competències bàsiques: Educació primària” (Pàgina: 8).

Materials educatius:
• Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.
• Materials per a elaborar nius de fang: fang i palla.
• Suport audiovisual per cantar i representar una cançó.
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Fitxa 17: Falciots i orenetes / 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial, mitja i superior.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula + Entorn urbà i natural proper.
Objectius generals:
•

Coneixement del medi. Els éssers vius.

•

Observar i escoltar.

•

Diferenciar i identificar sons.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer les diferents espècies de falciots i d’orenetes que conviuen amb
nosaltres.
o Característiques, hàbitat, alimentació i comunicació.

•

Adaptacions morfològiques especifiques dels falciots i dels ballesters per viure en l’aire
i en moviment constant.

•

El fenomen de la “migració”.

•

Relacionar l’espai natural i l’urbà com un escenari d’interacció i convivència entre
persones i animals que canvia amb el pas del temps.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement de la natura i els éssers vius.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència social i ciutadana.

Per més informació consultar “Competències bàsiques: Educació primària” (Pàgina: 8).

Materials educatius:
• Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.
• Binocles i telescopi per a l’observació.
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Fitxa 18: Els mussols / 1r, 2n 3r i 4t
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial i mitjà.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Coneixement del medi. Els éssers vius.

•

Observar i escoltar.

•

Treballar la creativitat i la psicomotricitat fina.

•

Diferenciar i identificar sons.

•

L’art musical, psicomotricitat i aritmètica. (Només amb 1r i 2n).

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer les diferents espècies de mussols que conviuen amb nosaltres.
o Característiques, hàbitat, alimentació i comunicació.

•

Paral·lelisme morfològic entre els éssers humans i els mussols.

•

Paral·lelisme entre humans i els mussols envers a les bones pràctiques. (Higiene,
aprenentatge, ...).

•

Histories i llegendes envers els mussols.

•

Relacionar l’espai natural i l’urbà com un escenari d’interacció i convivència entre
persones i animals que canvia amb el pas del temps.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement de la natura.

•

Competència artística i cultural.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència social i ciutadana.

Per més informació consultar “Competències bàsiques: Educació primària”.
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Materials educatius:
• Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.
• Elements naturals (plomes, egagròpiles, ... prèviament han estat congelades i
desinfectades).
• Materials per a elaborar manualitat (específica segons el nivell del grup).
• Suport audiovisual per cantar i representar una cançó. (Només a 1r i 2n).
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Fitxa 19: Mussols “Super Powered Owls”.
Taller d’egagròpiles / 5è i 6è
A qui s’adreça: Primària: Cicle superior.
Durada: Matinal (Temps aproximat: 5 hores).
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Coneixement del medi. Els éssers vius.

•

Observar, escoltar, analitzar, investigar i interpretar.

•

Treballar la psicomotricitat fina.

•

Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres. Coordinació.

•

Respectar l’entorn natural i els éssers vius que hi habiten.

Objectius didàctics i continguts:
•

Conèixer algunes de les característiques morfològiques i de comportament específiques
dels rapinyaires nocturns.
o El vol, l’oïda i la visió.
o L’alimentació. Les egagròpiles: que són i com són.

•

Investigar i interpretar el que ha menjat un mussol mitjançant l’anàlisi de les restes i
dels continguts trobats dins d’una egagròpila.

•

Reconstruir l’esquelet d’un animal. Identificar cada una de les parts del cos.

•

Histories i llegendes envers els mussols.

•

Relacionar l’espai natural i l’urbà com un escenari d’interacció i convivència entre
persones i animals que canvia amb el pas del temps.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement de la natura.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència social i ciutadana.
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Per més informació consultar “Competències bàsiques: Educació primària”.

Materials educatius:
• Presentació de continguts, fotos i vídeos mitjançat suport informàtic.
• Làmines i materials per a d’identificació.
Materials específics pel taller d’egagròpiles:
• A aportar per part de sqvNatura:
o Elements naturals: egagròpiles (prèviament han estat congelades i desinfectades).
o Safates, pinces i lupes.
• A aportar per part de l’escola:
o Aigua oxigenada: 1 litre, gots de plàstics i cartolines.
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Fitxa 20: El Vallès Occidenal durant el Miocè / 5è i 6è.
A qui s’adreça: Primària: Cicle Superior.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Emocionar-se amb la ciència i amb la seva
metodologia per generar explicacions sobre els
objectes i els fenòmens del món.

•

Descobrir la fauna del passat, en concret durant el Miocè, a partir de les restes fòssils
trobades.

•

Educació en valors.

Per més informació consultar “Projectes - Cicles educatius” (Pàgines: 5-9).

Objectius didàctics i continguts:
• On vivim:
o Història geològica del Vallès-Penedès.
o Els jaciments més importants del Miocè a Catalunya i en concret en el Vallès
Occidental.
• Els organismes vius:
o Un clima semi-tropical.
o La diversitat faunística.
o Establiment de possibles relacions tròfiques.
• Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn i
garanteixin la protecció del patrimoni cultural.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat.
• Fitxes de fauna i restes fòssils.
• Suport informàtic audiovisual.
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Fitxa 21: Vida, vida per tot arreu! /1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial, mitja i superior.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula + Entorn urbà i natural proper.
Objectius generals:
•

Explorar, manipular i conèixer l’entorn natural del municipi
i proper de la escola.

•

Educació en valors.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
• On vivim:
o El medi natural versus el medi urbà.
• Els organismes vius:
o Flora autòctona i flora exòtica.
o Fauna salvatge.
• Concepte de taxonomia (la classificació dels organismes
vius):
o Ús de claus dicotòmiques senzilles.
Distingir un animal d’una planta, veure com és un fong... Multituds d’éssers vius passen
gairebé desapercebuts en la vida diària, i molts d’ells guarden infinitat de sorpreses. Es
descobrirà que podem trobar en un toll o sobre d’una fulla. Observaran amb lupa o en
microscopi, com és una cèl·lula, identificar un fòssil...
• Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn i
dels éssers vius que hi habiten.

Materials educatius:
• Quadern de treball per l’alumnat.
• Microscopi i lupes.
• Claus dicotòmiques.
• Bosses, safates de plàstic i materials diversos per a l’observació i la identificació.
• Restes orgàniques diverses recollides durant la descoberta en el medi exterior.
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Fitxa 22: Ous, ous, ous ... / P3, P4, i P5
A qui s’adreça: Infantil: P3, P4 i P5.
Durada: Matinal.
Lloc: Aula.
Objectius generals:
•

Observar i experimentar en l'entorn proper amb curiositat i
interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la
comprensió del món natural.

•

Educació en valors.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer alguns animals ovípars i observar l’ou com a
estructura de reproducció.

•

Observació de característiques i comportaments d'alguns animals i plantes en
contextos diversos: com són, com s'alimenten, on viuen, com es relacionen.

Què és un ou? Tots els ous tenen closca? Per a què serveix un ou?. Partint dels
coneixements previs i després

d’una breu introducció, observaran i manipularan ous de

diversos animals.
Es treballaran conceptes com la reproducció, la classificació dels animals i les
característiques descriptives d’alguns d’ells o la manipulació amb cura de restes
biològiques.

Materials educatius:
•

Closques d’ous i ous de rèptils i aus.

•

Rèplica d’ou de dinosaure.

•

Fotografies i elements visuals, vídeos curts.

•

Làmines per pintar i colors.

•

Elements per a jocs d’exterior (cintes).
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Fitxa 23: Papallones per un dia!. Bany de bosc.
P4, P5,1r i 2on
A qui s’adreça: Infantil: P4 i P5. Primària: Cicle inicial.
Durada: Matinal (Opció dia complert).
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Descoberta de l’entorn natural mitjançant els sentits.

•

Observar i escoltar.

•

Prendre consciència de cadascú i de la seva autonomia.

•

Treballar la imaginació, la creativitat i la psicomotricitat.

•

Respectar l’entorn natural.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer el món de les papallones:
o Com viuen?, Com es desplacen?, Com mengen?, ...

•

Apreciar diferents textures, formes, colors, olors, sons, sorolls, silencis, ...

•

Amb els cinc sentits comprendre, interpretar i representar amb el propi cos, la vida de
les papallones.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.
En aquest taller els nens es transformaran en papallones:
P4 i P5: Curiositats de les papallones.
1r i 2on: El cicle vital de les papallones.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Materials:
Materials diversos per a experimentar el bosc en funció de l’època de l’any i el grup escolar.
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Fitxa 24: Roc, roc, roc!. Soc un senglar!. Bany de bosc.
1r, 2on, 3r i 4t
A qui s’adreça: Primària: Cicle inicial i mitja.
Durada: Matinal (Opció dia complert).
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Descoberta de l’entorn natural mitjançant els sentits.

•

Observar i escoltar.

•

Treballar la imaginació, la creativitat fent art efímer.

•

Respectar l’entorn natural.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer i percebre l’entorn amb els 5 sentits: Vista, oïda, olfacte, gust i tacte.

•

La vida dels mamífers: Els porcs senglars:
o Com viuen?, Com es desplacen?, Com mengen?, ...

•

Apreciar diferents textures, formes, colors, olors, sons, sorolls, silencis, ...

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.
En aquest taller es treballaran els sentits i les sensacions des de la perspectiva d’un
porc senglar. En alguns moments és posaran una mascara, pintada prèviament en l’aula,
per percebre el món amb la visió reduïda. S’adapta en tot moment al nivell del grup.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement de la natura.

•

Competència artística i cultural.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència social i ciutadana.

Materials:
•

Materials diversos per a experimentar el bosc en funció de l’època de l’any.

•

Caretes de porc senglars. Prèviament pintades a la classe.

•

Materials de la natura per elaborar “Art Efímer”.
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Fitxa 25: Coneixem, cuidem l’entorn!.
Bany de bosc/5è i 6è
A qui s’adreça: Primària: Cicle mitja i superior.
Durada: Matinal (Opció dia complert).
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.
Objectius generals:
•

Descoberta de l’entorn natural mitjançant els
sentits.

•

Treballar el sentit comú.

•

Observar, interaccionar, descobrir i gaudir de les sensacions com elements que faciliten
el coneixement.

•

Respectar l’entorn natural tenint bons comportaments.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai dels altres.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer i percebre l’entorn amb els 5 sentits: Vista, oïda, olfacte, gust i tacte.

•

La vida del bosc amb ulls naturalistes.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.
Es treballaran els sentits com persones coneixedores, apassionades i amants de la
natura.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement de la natura.

•

Competència artística i cultura.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència social i ciutadana.

Materials:
•

Materials diversos per a experimentar el bosc en funció de l’època de l’any.
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Fitxa 26: El bosc de la Falguera, del Corbera i dels
esquirols! / P5, 1r, 2on i 3r
A qui s’adreça: Infantil: P5
Primària: Cicle inicial i mitja.

Durada: Matinal.
Lloc: Entorn natural de Les Fonts.

Objectius generals:
•

Explorar amb respecte i interès els elements naturals del bosc.

•

Treballar la imaginació i la creativitat.

•

Gaudir i estimar l’entorn natural.

•

Posar-se d’acord en grup. Aprendre a respectar el temps i l’espai
dels altres.

Objectius didàctics i d’aprenentatge:
•

Conèixer el bosc dels “Esquirols”: Les plantes i els animals.

•

Generar actituds i comportaments que propiciïn la solidaritat i el respecte amb l’entorn.
Aquest taller s’inicia amb un conte-història i es desenvolupa mitjançat un joc, adaptantse en tot moment al nivell del grup o classe.

Competències bàsiques:
•

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

•

Competència comunicativa i lingüística.

•

Competència d’aprendre a aprendre.

•

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

•

Competència social i ciutadana.

Materials:
•

Lamines amb la vida dels esquirols.

•

Daus, figures, pinyes, soques, colors...
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Informació general
Calendari: Durant el curs escolar.
Dates: de dilluns a divendres.
Horari:
•

Matinal: de 9 a 12,30 h.

•

Tot el dia: de 9 a 16,30 h.

•

Matinal intensiu: de 9 a 13,30 h.
(aprox.)

•

Tardes: de 15 a 16,30 h.

Nombre d’alumnes: 1 grup classe.
Nombre d’educadors naturalistes: 2 per grup classe.
Punt de trobada i desplaçament en activitat fora de l’aula:
Els punt de trobada és l’aula dels alumnes, els quals es desplaçaran a l’entorn natural
escollit a peu, acompanyats per 2 educadors i per 2 acompanyants del centre educatiu.

Cal portar:
•

Colors, llapis, goma i suport per escriure.

•

Aigua, esmorzar (i dinar si cal).

•

Calçat esportiu.

Preus:
Els preus que es detallen són per 1 grup classe amb 2 educadors naturalistes.
•

Matinal:

225 €.

•

Matinal intensiu (5 h Aprox.):

250 €.

•

Tot el dia:

400 €.

Per més informació i inscripció:
Directament al telèfon: 635.372.022 o a/e: sqvnatura@telefonica.net
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Relació Oferta Educativa Naturalista / Les Fonts / Maig 2017

Infantil
P3 P4 P5

Primària

Fitxa

Descobrim l'entorn natural de Les Fonts

Espai

1r

2n 3r

1

Les plantes. La fotosíntesis

Entorn natural Les Fonts

1
2

Durada

4t

5è

1

1

2

Els ocells de Can Fonollet

Entorn Can Fonollet

3

Adaptació al medi. La vida dins d'un esbarzer

Entorn natural Les Fonts

3

4

Fonollet amb els 5 sentits !!!

Entorn Can Fonollet

4

4

5

El món secret del sòl

Entorn Can Fonollet

5

5

6

El bosc mediterràni

Entorn Can Fonollet

6

7

Investiguem i analitzem. La xarxa trofica

Entorn Can Fonollet

7

8

Alteracions en els ecosistemes. Les espècies exòtiques

Aula

8

9

Reproducció: Perpetuació de les espècies

Aula

10

Les Fonts a vista d'ocell

Entorn natural Les Fonts

Fitxa

Els nostres veins: Natura i Fauna de Les Fonts

Espai

11

La Tardor: Fruits, colors i sensacions. Art Efímer

Entorn natural

12

Les Tortugues

Entorn natural

12

12

12

13

Els Ànecs

Entorn natural

13

13

13

14

Fauna Urbana: Els Ocells al Pati

15

Qui viu en aquesta Caixa Niu?

16
17

6è Matinal

5

9

9

9

4t

5è

6è Matinal

10

P3 P4 P5

1r

2n 3r

11

11

11

Aula + Entorn natural

14

14

Aula

15

15

15

15

Orenetes i Falciots

Aula

16

16

16

16

16

16

Falciots i Orenetes

Aula + Entorn natural

17

17

17

17

17

17

18

Els Mussols

Aula

18

18

18

18

19

Mussols “Super Powered Owls” i taller d’egagròpiles

Aula

19

19

20

Sant Quirze del Vallès durant el Miocè

Aula

20

20

21

Vida, vida per tota arreu !

Aula + Entorn natural

22

Ous, ous, ous,…

Aula

Fitxa

Amb els 5 sentits: El pas del temps a la natura

Espai

23

Papalones per 1 dia!. Bany de bosc

Entorn natural

24

Roc, roc, roc. Som senglars!. Bany de Bosc

Entorn natural

25

Coneixem i Cuidem l'entorn!. Bany de Bosc

Entorn natural

26

El Bosc de la Falguera, del Corbera i dels esquirols !

Entorn natural

Fitxa

Varis

Espai

D'on vénen les tortugues?

Aula

Tarda

"Clean Up Europe"

Entorn natural

Matinal

4-5 h

21

21

21

21

21

21

P3 P4 P5

1r

2n 3r

4t

5è

6è Matinal

23

23

23

24

24

25

25

5è

6è

22

22

22

23

24

26

26

26

P3 P4 P5

1r

2n 3r

24

26

4t

Per mès informació consultar la fitxa o contacteu amb telefon 635.372.022 i/o e.mail: sqvnatura@telefonica.net
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