
PROJECTE: CREIXEM AMB LA NATURA 

Aquest projecte es va crear conjuntament amb les famílies. Es una continuïtat del projecte 
referent a l’activitat a l’aire lliure. Parteix de donar valor a l’entorn natural i a l’activitat 
espontània dels infants, a l’aire liure, potenciant, també acompanyar –los a conèixer, 
respectar, protegir i gaudir-ne junts. 

Aquest projecte ofereix múltiples possibilitats d’experimentació,  observació i reconeixement 
de plantes, fruites verdures i arbres. 

A més a més  gaudeixen de la descoberta d’olors, colors, textures, resistències i 
fragilitats…que ens ofereix cada època de l’any . 

 

 Observant i experimentant, descobreixen, relacionen, coneixent  i per tant estimen i 
respecten, el medi natural, perquè vivencien experiències amb resultats reals, útils, 
agradables, compartits amb els altres i plens de significats personals i col.lectius. 

 

En definitiva, tenim el convenciment que l’experiència directa de la natura i l’aire lliure son 
imprescindibles tant pel desenvolupament físic i psicològic saludables dels infants, per la 
seva plenitud i equilibri com per la seva futura consciència ecològica.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Aquests dies de Novembre, la tardor va arribant al nostre pati; els arbres 
van canviant de color, comencen a perdre les fulles i els nens gaudeixen  
trepitjant-les i jugant amb elles. Comencem a veure els canvis naturals de 
l’entorn i tot convida a treballar la tardor... tot convida  a  gaudir de l’aire 
lliure!! 
 







Tenim un arbre nou al pati, és un Mandariner !!  

Per ajudar-nos a plantar el mandariner va venir el Miki, pare de l’Èlia i, que treballa de 
jardiner i el Curs passat ens va ensenyar a plantar, estimar, cuidar i respectar les plantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Després el Miki fa un clot  molt gran. Els Joans son els encarregats 

d’anar a buscar l’adob  



     El Miki    posa el mandariner al clot.  Ens  acosta l’adob perquè el 
toquem i l’olorem 

Li posem adob al mandariner 
… l’omplim de terra 



Encara li falta una mica de terra… 

I a regar!!! 



Observem, toquem, olorem le planta 
que hem portat i  totes les altres, 
abans de plantar-les.  Ja les 
comencem a  conèixer i estimar!!! 



Avui divendres 7 de Febrer els nens de l’Alzina ha vingut a l’escola i ens han 
ajudat a plantar totes les plantes al nostre pati, ho hem fet amb l’ajuda de 
l’Anna la jardinera. Ha quedat un jardí molt maco, ara ja només falta que 
l’anem cuidant. 



La primavera ha arribat i el nectariner ha florit, té unes flors roses 
molt boniques i ens passem una estoneta mirant-les,olorant-les i 
acariciant-les 



A començaments de març,descobrim un nou color: 
ha florit el prunus!! 

 
I a finals de març, apareix el color blanc de les margarides 

Al febrer apareix el color groc de la 
 mimosa 

 
A l’abril floreix la glicina,un 
somieig!! “Les flors semblen 
neu blava, o plomes remeres 
d’aus amb ales blaves; o 
nuvolets tenyits. L’única 
veritat és que busca la 
bellesa passatgera perquè les 
flors aviat cauen i ho fan a 
manera d’una intensa nevada 
imaginària.El perfum que 
desprèn no és continuat,ni 
precís”...(dietari de Marià 
Manent). 



Els més petits hem sortit  a  
observar els arbres i les plantes 
aromàtiques. 


