
Històries de formigues!*
Activitat d’observació del món de  les formigues 

Activitat estacional 01

Edat recomanada: 
P-3 fins a 4r. d’ESO

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 

* Només primavera 

Itinerari per a tots els cursos, on explicarem da-
des curioses de les formigues. És una camina-
da breu, on equipats amb unes lupes, anirem 
observant-les i explicant dades del seu món i 
costums.

Descripció activitat

Farem un recorregut pel camí del bosc que ens 
permeti observar els formiguers, així com els 
diferents tipus de formigues i la seva activitat. 

Coneixerem perquè aquests petits animals són 
tan importants i bàsics, d’on provénen, com 
es comuniquen, reprodueixen o mengen, així 
com les seves estratègies de supervivènia. Du-
rem unes lupes per observar-ho tot de ben a 
prop.

Aquest itinerari permet l’observació de les 
espècies vegetals autòctones del bosc de 
Collserola, tot i que no ens detindrem tant en 
aquestes.

Pel CICLE INFANTIL o INICIAL DE PRIMÀRIA ex-
plicarem algun conte o faula de les formigues. 
Pels cursos superiors, proposem omplir unes 
fitxes didàctiques  per recordar les dades més 
rellevants que han aprés, i arribar a ser uns 
bons “mirmecòlegs”. 
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Activitat estacional 02

Toma castanya!* 
Activitat d’observació i recollida de castanyes

* Només  tardor 

Edat recomanada: 
P-3 fins a 2 n. Primària

Duració: 1 h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 

Farem una recerca per trobar castanyes pel 
jardí, les observarem, tot aprenent els seus di-
ferents estats i moment de maduració. Distingi-
rem les bones de les bordes.

Descripció activitat :

Un cop havent-los explicat breument on estan, 
què és un Parc Natural, la seva funció i la seva 
importància; dins l’oferta de les nostres activi-
tats de la tardor, volem oferir com oportunitat 
especial, que els nens i nenes, puguin recollir 
castanyes del jardí, i endur-se una bona selec-
ció a l’escola. El grup-classe podrá agafar un 
màxim de 2 castanyes per nen.

Aquesta senzilla recolecció serveix perquè els 
infants, -sobretot els més menuts-, puguin 
gaudir alhora que descobreixen com és el fruit 
del castanyer en diferents estats. observant les 
diferents parts del fruit i reconeixent les fulles.

Segons les edats agrupem als nens  i els deixem 
córrer lliurement per agafar-les, comptar-les, 
observar-les i tocar-les. Els proposem fer ma-
nualitats amb elles a l’escola.

Els més menuts poden jugar també amb els 
nostres jocs de fusta de natura.
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