
 

PRESENTACIÓ EXTRAESCOLARS NATURA  

ESCOLA RAMON LLULL 

Benvolgudes famílies de l’escola Ramon Llull 

Som l’entitat Ursus Natura. Una escola de natura dedicada a l’educació ambiental des de fa gairebé 30 anys. 

Actualment estem portant a terme activitats per tot el territori de Catalunya, destacant sobretot les comarques 

del Maresme, Vallès i Barcelonès. 

Totes les nostres activitats estan enfocades als infants i al jovent; ja que ells són el capital més important que 

té una societat. Tota la nostra ànima i esperit estan enfocats en la protecció i preservació de la natura, en 

intentar transmetre a través de les nostres activitats tot el carinyo i la passió que nosaltres sentim per la natura. 

Aquesta és la raó per la qual fa molts anys vàrem pensar les activitats extraescolars. La millor manera de 

defensar una causa és a través de l’educació. Si volem preservar la natura hem de plantar una llavor de futur 

en els cors i en els  caps dels més petitons. 

 

 

Per aconseguir aquesta fita us proposem que durant tot l’any i un cop per setmana els vostres fills i filles 

participin en les nostres activitats. A través de tallers, manualitats, jocs, cançons i rialles els infants aniran 

descobrint tots els secrets que la natura amaga i a poc a poc l’aniran coneixent i s’aniran enamorant d’ella. 

L’activitat, si parlem d’una manera més concreta, està estructurada de manera que cada dia els nens i nenes 

faran un nou taller. Els tallers són una barreja de manualitats, explicacions, material audiovisual i tot un seguit 

de recursos que posarem a la vostre disposició. La idea és que cada 2 o 3 dies el vostre fill s’emportarà a 

casa allò que haguem fet. Cada taller i cada objecte té tot un aprenentatge darrere, un «trucu», un secret.  

Aprendrem que no totes les joguines van amb piles, que la natura ens ofereix tot allò que necessitem, i que 

sempre hi ha maneres més sostenibles i naturals de fer les coses. 

 



 

A més tots els tallers estan perfectament adaptats a l’edat de l’infant, sent el monitor l’encarregat de transmetre 

el coneixement de manera divertida, agradable i que de ben segur que farà que l’infant s’emporti un record 

genial. Entre riures, cançons i bromes; els infants van aprenent a respectar i estimar la natura.  

Per a més informació al següent enllaç podeu descarregar un dossier complert que explica de manera 

detallada el que volem oferir. https://ursusnatura.wordpress.com/casals-destiu-i-extraescolars/ 

Esperem veure-us aviat; la natura us necessita! 

 

HORARIS I TARIFES 

Cada Dilluns de 16:30 a 17:45  

Preu: 20 Euros mensuals: Inclou monitoratge, material i assegurança. 

 

INSCRIPCIONS  

Per inscriure poden enviar un correu a: 

merceursus@gmail.com 

I la secretaria els hi donarà tota la informació necessària 

 

https://ursusnatura.wordpress.com/casals-destiu-i-extraescolars/

