Títol Taller: Els Guardians del Bosc
Responsables: Educació Ambiental Implícita

Crèdit: L’Informatiu de Santa Perpètua

Preàmbul
La natura ens forma i ens envolta, en qualsevol indret del món. Cadascun
dels arbres i animals del nostre planeta, incloent-nos
nos a nosaltres,
nosaltres formem
part d’aquesta xarxa invisible i bàsica per la vida a la Terra.
Els Guardians del Bosc són uns éssers misteriosos que viuen als arbres i en
tenen cura, procurant que creixin forts i que el seu entorn sigui
sigui agradable.
Gràcies
ràcies als Guardians del Bosc podem gaudir de l’ombra
ombra de les fulles dels
arbres,, pujar a les seves branques, olorar les seves flors, menjar els seus
fruits, …i fins i tot respirar. Tot i així els Guardians del Bosc necessiten de
persones especials que aprenguin a conèixer el bosc de veritat,
veritat perquè els
ajudin a cuidar-lo. Estigueu alerta, doncs potser rebeu una carta convidantconvidant
vos a aprendre
re a ser Coneixedors del Bosc!
Bosc
Descripció de l’activitat
Els i les alumnes es desplacen a un espai arbrat proper a la seva escola, on
han rebut la noticia que hi viuen uns éssers molt especials:
especials: els Guardians
del Bosc.
Un cop allà, els infants realitzaran un conjunt d’activitats sensorials que
permetran conèixer el bosc d’una manera
ra profunda i vivencial.
vive
Guardians del Bosc observaran atentament com els infants realitzen
activitats, per comprovar que realment
nt aprenen a conèixer el bosc amb
5 sentits.

e
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les
els

Un cop realitzades les diferents activitats sensorials els infants rebran la
insígnia de Coneixedors/es del Bosc, i d’aquesta manera estaran preparats
per a compartir el seu coneixement amb les persones que els envolten.

Dades de contacte: eaimplicita@gmail.com;
eaimplicita@gmail.com 667077374

Nivell educatiu
La sortida està ideada per alumnes de Primer cicle de Primària
(1er i 2on curs)
Àmbit temàtic
Relació amb l’entorn, canvi climàtic i sostenibilitat, residus, contaminació
atmosfèrica.
Objectius
-

Reflexionar sobre el paper dels boscos dins les nostres ciutats i
pobles com a embornal de diòxid de carboni i font d’oxigen.

-

Conscienciar de la importància de tenir cura del medi ambient que
habita en nosaltres i el nostre entorn.

-

Transmetre la idea que la natura està a tot arreu i que nosaltres en
formem part.

-

Entendre que les nostres accions diàries tenen un impacte en la
qualitat del medi en que vivim.

-

Experimentar el vincle profund amb la natura més propera, com a
camí per a tenir-ne cura.

Durada
Sortida matinal. 3 hores
Nombre de participants
20-30

Crèdit: L’Informatiu de Santa Perpètua

Requeriments tècnics
Les educadores es posaran en contacte amb l’escola prèviament a la
realització de la sortida per a entregar-los el material necessari per a
l’activitat.
L’activitat es durà a terme en un espai arbrat proper a l’escola, acordat
entre aquesta i les educadores responsables de l’activitat. Aquest pot ser un
petit bosc, un parc urbà o simplement una zona arbrada del municipi.

Dades de contacte: eaimplicita@gmail.com; 667077374

