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> AL BOSC AMB ELS 5 SENTITS 
 
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT 

 

Sector a qui va dirigit:  

• Educació Infantil 

• Cicle Inicial d'Educació Primària 

• Centres d’educació especial 

• Apta per a alumnes amb necessitats educatives 

especials. 

 

Equipament: 

Aula Natura de Can Palós – Sant Boi de Llobregat  

 

Descripció Activitat: 

Farem una passejada pels entorns de l’Aula Natura amb els sentits ben oberts per fer 

d'exploradors. Descobrirem els misteris del bosc, les plantes i els animals mediterranis, 

fent servir els cinc sentits: mirarem, tocarem, escoltarem, olorarem i tastarem.   

 

Objectius: 

• Desenvolupar les capacitats d'observació que permetin, als alumnes, descobrir 

aspectes de l’entorn natural que, a primera vista, no apreciem.  

• Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper. 

• Comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un 

ús responsable dels recursos naturals. 

• Millorar les seves habilitats manipuladores fines en manipular éssers vius.  

• Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa. 

 

Horari i calendari: 

Horari  
Activitat de tot el dia, amb estona per esmorzar i dinar (que es portarà cada alumne). 

09:30h – Arribada i baixada a Can Palós 
10:00h – Presentació inicial 
10:15h -  Esmorzar  
10:30h – Activitats diverses de descoberta del bosc per grups 
13:00h (infantil), 14:00h (primària) - Final de les activitats de descoberta  
13:00h (infantil), 14:00h (primària) - Dinar 
14:30h a 15:00h – Activitats de síntesi lúdiques sobre el bosc   
16:00h - Retorn al centre educatiu   

 

Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars.  

 

Totes les activitats i explicacions plantejades s’adaptaran al nivell (infantil o primària) dels 

alumnes per tal que tinguin interès i sentit.  
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Pels grups que no concerten tot el dia, en acabar l’activitat existeix la possibilitat de 

quedar-se a dinar en la zona exterior de la parcel·la, sense la supervisió dels educadors de 

Can Palós. 

 

Calendari:  Preferentment d’abril a juny. 

 

CONDICIONS 

Preu i condicions  

• Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia)  / 9,00€  (activitat fins al migdia) 
• Mínim: 25 alumnes 
• És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup 
• Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars.  

 
Inclou: 

• 1 educador/dora cada 15 alumnes 

• Els alumnes construiran una llibreta de camp individual amb el material recollit i 
observat. 

• Previ a l’activitat s’enviarà dossier per al professorat, amb propostes d'activitats 
prèvies i posteriors 

   
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


