DESPERTAR LA CURIOSITAT
“Allò essencial no és escalar ràpid, sinó durant molt de temps”
Georges Livanos

Endinsar-nos a la natura ha de ser sempre una peça clau de l’excursió, i ens caldrà fomentar la curiositat natural dels
infants com a font potenơssima de nous aprenentatges. EsƟmulem el desig d’explorar l’entorn i les coses, de comprendre el que passa, d’interpretar i preveure el món que ens envolta.
Toquem, manipulem, transformem i experimentem amb molts elements que esdevindran els protagonistes de l’excursió. Fem néixer preguntes, bones preguntes, aquelles que segurament no en Ɵndrem resposta (però que ens forçaran a fer de fronƟsses per a que el grup invesƟgui, demani, es qüesƟoni i trobi solucions).

COM AFAVORIM LA CURIOSITAT?

UƟlitzem el recurs dels contes i
les llegendes de cada territori.

Programem els conƟnguts de les excursions
parƟnt del que ja saben els infants i joves, dels
seus interessos i de les seves capacitats.

Durant l’excursió, provoquem situacions
cogniƟves; comparacions, contradiccions,
sistemaƟtzacions, generalitzacions...

Usem materials que fomenƟn l’observació (brúixoles, prismàƟcs, lupes, pots
de recol·lecció, ...)
Tractem l’error com a font d’aprenentatge
Convidem a experts, especialistes o habitants de la zona per a que ens situïn en els
elements que descobrirem.
Potenciem les acƟvitats i l’ús
de materials de recerca de la
informació, que fomenƟn la
comunicació i treball en grup

AMB QUINES ACTIVITATS?
Avaluem comparant el que
sabem ara amb el que sabíem
abans de l’excursió i el que
volíem aprendre

Construïm recursos i estris que
ens ajudin a interpretar l’entorn (herbaris, peƟtes guies,

Fem col·leccions dels elements naturals (sense malmetre la natura)

Fem acƟvitats manipulaƟves
(motlles de petjades de guix,
farcells d’herbes aromàƟques,...)

Confeccionem mapes, croquis i dibuixos del territori

Fem Gimcanes amb jocs de
pistes basats en l’agudesa
dels senƟts (vista, oïda,...)

Elaborem maquetes sobre el
medi i les descobertes fetes

Portem un quadern de camp, o
un llibre d’excursions de grup

(...)

