
ELS SECRETS DEL BOSC 

ACTIVITAT EDUCATIVA 

OBJECTIUS DADES BÀSIQUES

Durada de 
l’activitat
2 hores

Més informació i reserves
educacio@museuvidarural.cat
977 87 05 76
www.museuvidarural.cat 

Nivell 
Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà 
d’Educació Primària. 

Grups
Grup classe/ màxim 30 participants.  

IMATGES DE L’ACTIVITAT

Tarifa
3,90 € per 
alumne

Si la natura és sostenible, per què no aprenem d’ella?
 
Quins són els patrons i els processos que sustenten la vida?
Si els coneguéssim, no ens ajudarien a dissenyar millor tot allò que fem els humans? 
Amb aquesta proposta, descobrirem la vida i els secrets que fan sostenible un bosc i ens endinsarem en 
una experiència sensorial per tal de sentir que en formem part.

• Conèixer els patrons de sostenibilitat a través  
 de l’exemple d’un bosc.
• Conèixer els éssers vius que habiten en un bosc.
• Desenvolupar el pensament sistèmic.
• Conèixer què és l’economia circular i com es  
 pot aplicar en aquest cas.
• Aplicar els patrons de sostenibilitat a altres  
 entorns quotidians dels alumnes.
• Respectar i tenir cura del bosc.
• Sentir-nos part de la Natura.



ELS SECRETS DEL BOSC

DESCRIPCIÓ

Si la natura és sostenible, per què no aprenem d’ella? 

Quins són els patrons i els processos que sustenten la vida? 

Si els coneguéssim, no ens ajudarien a dissenyar millor tot allò que fem els humans? 

Amb aquesta proposta, descobrirem la vida i els secrets d’un bosc i ens endinsarem en una experiència 
sensorial per tal de sentir que en formem part. 

Coneixerem els habitants del bosc a partir d’un petit espectacle de llum negra que ens permetrà conèixer 
els seus secrets. Després i en el marc de la col·lecció d’animals del bosc, reproduccions dels bolets i 
l’herbari que conserva el museu, els identificarem i coneixerem les curiositats d’aquest ecosistema i les 
múltiples relacions que s’estableixen.

Acabarem fent una dinàmica sensorial de treball del cos i les emocions per tal de percebre’n els ritmes, 
meravellar-nos amb els cinc sentits i sentir que som part de la Natura.


