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Nom i cognoms: 

Data: 

 
COMPRENSIÓ LECTORA 

 

ACTIVITATS A L' AULA DE NATURA 
 

Can Roure us ofereix estades a partir d'un dia a l'Aula de Natura.  
 

A l'Aula de Natura us volem ajudar a aprendre com podem conservar i millorar 
el Medi Ambient. Ho farem de manera divertida a través de jocs i tallers, que de 
ben segur us agradaran.  
 
Nivells:  
 

Educació Infantil i Primària.  
Les activitats que es realitzen tenen en compte els programes i currículums 
dels diferents cicles.  
 
Activitats:  
 

Us oferim una sèrie de propostes, de les quals podeu escollir aquella que us 
agradi més:  

 

La Natura: consisteix en l'estudi del rierol que passa a prop del taller. Es 
treballa en grups de quatre nens. Cada grup té un material bàsic: botes 
d'aigua, guants, pinzells, pots per recollir mostres, sabates, lupes i embuts. 
Un cop recollides les mostres anem a l'aula taller a classificar-les, observar-
les al microscopi i aprendre'n més coses. 
  
Taller d'educació ambiental: mitjançant un joc de pistes, i per grups, anirem 
descobrint quines coses perjudiquen el medi ambient i que hem de fer per 
protegir-lo.  
 

El món de pagès: l'activitat consisteix a seguir les tasques que pot realitzar, 
al llarg del dia, un home de pagès.  

 
Respon les preguntes següents 
 
1. Què ens ofereixen a Can Roure? 

 
a) Un taller de fang. 

b) Un taller d'aula de natura.  

c) Un bateig de mar.  
 
2. Les activitats que fan tenen a veure amb el que es treballa a l'escola?  
 

a) Sí, perquè segueixen el currículum i els programes escolars.  

b) Sí, perquè segueixen els programes de la televisió. 

c) No, perquè fan coses divertides.  
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3. Escull una de les tres activitats que es presenten, imagina com pot ser i 
dibuixa-la en diferents vinyetes, escrivint frases explicatives.  

 
 

 


