
Cerquem textures a la natura!*
Activitat creativa 01

Edat recomanada: 
P-3 fins a 3r. de Primària

Duració: 1.30h. aprox.  
Grups: 2 Grups-classe. 

Farem un frottagge de les escorces dels arbres  
i en veurem les diferències.

Descripció activitat

Començarem amb un breu passeig, i pre-
pararem els materials que necessitem per 
fer aquest taller. Els nens podran observar i 
copsar les textures dels diferents elements 
vegetals i minerals damunt d’un paper o altres 
suports amb la tècnica del  frottagge. Treballa-
rem amb llapis i colors tot observant la natura. 
A partir d’aquest treball plàstic, identificarem 
les escorces i els diferents tipus d’arbres, po-
drem comptar els anells interiors i mesurar-
los, tot aprenent a distingir-los.
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Activitat d’observació de fulles i escorces



Fem màscares naturals!
Activitat creativa 02

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

Duració: 1.30-2h. aprox.  
Grups: 1 Grup-classe. 

Farem màscares amb imatges impreses amb 
textures de la natura per tal d’identificar-les, 
després podrem realitzar intervencions al nos-
tre gust i jugar al jardí transformant-nos amb 
les nostres màscares.

Descripció activitat

Per tal de fer-nos unes màscares o antifaços 
ben originals, primer escollirem el paper amb 
la textura natural que més ens agradi i la cerca-
rem en el jardí per conèixer què és. Després la 
retallarem amb la forma que vulguem, li farem 
els ulls, li posarem una goma, i la intervindrem 
amb colors. Ens les provarem, ens transforma-
rem en uns sers ben curiosos i jugarem 
pel bosc. 

Adaptarem la tasca de fer les màscares a les 
possibilitats dels nens, facilitant-ho si cal pels 
petits.
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Activitat de creació amb imatges de la natura



Fem el nostre herbari!
Activitat creativa 03

Edat recomanada: 
P-5 fins a 6è Primària

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 1 Grup-classe. 

Farem un herbari creatiu de les espècies 
més representatives de Collserola, dibuixant 
fulles, flors i fruits a partir de l’observació di-
recta.

Descripció activitat

Prepararem un herbari amb dibuixos de les 
fulles que veurem, per tal de conèixer les 
espècies vegetals que ens envolten, les seves 
formes i característiques. La proposta és fer 
1 o 2 dibuixos per nen, per tal que el grup-
classe aconsegueixi confeccionar un herbari 
prou complert de les espècies autòctones de 
Collserola.
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Activitat de recollida i creació amb fulles



Dibuixem al natural! 
Activitat creativa 04

Edat recomanada: 
P-5 fins a 3r Primària.
Cicle Superior de Primària amb càmera.

Duració: 2h. aprox.  

Grups: 2 Grups-classe. 

Farem uns murals per l’escola dibuixant i pin-
tant l’entorn de Can Catà Natura.

Descripció activitat

Disposarem unes taules grans a diferents punts 
del jardí, folrades amb paper kraft. Aquests 
murals seran blancs o estaran impresos amb 
unes imatges de l’entorn que els nens podran 
treballar en grups diversos. Hauran de dibuixar 
tot observant el jardí i podran colorejar-los i 
enriquir-los al seu gust. 

Els més grans poden fer fotografies per dur-les 
a l’escola i acabar el mural col·lectiu.

Amb la creació de les escenes murals volem 
que els nens observin en detall els elements na-
turals, copsin amb el dibuix o les fotografies allò 
que els interessa i aprenguin a disposar-ho per 
fer una mostra entenedora. 

Aquesta mostra es pot enriquir amb informació 
i textos addicionals, afavorint les decisions i el 
treball conjunts.
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Activitat de creació a partir de l’observació de la natura


