W A L D A N G E B O T “A L B O S C”
Una tarda a la natura – per a nens i nenes en edat escolar
Data:
Quan:
Durada/hora:
Lloc:
Edat i grups:
Preu:
Coordinació i guies:

de novembre 2020 a juny 2021
un divendres a la tarda al mes
3 hores / Horari concret a determinar amb el grup de pares
al bosc d’ Arlesheim (a 15 min. de Basel) i a l’aula de naturAtelier
a partir de 8 anys i fins als XX. Grups segons edat
320 CHF (8 vegades)
Daniel Köhler (ecologia aplicada, educador ambiental. Amb més de 30 anys com a formador
de caps de colla al bosc a la fundació BWP‐Suïssa i PBM‐Catalunya) i Diana Vert (Arq.
paisatgista, professora extra‐escolar de dibuix‐pintura‐escultura, cap de colla per BWP‐Suïssa)
Inscripció oberta i més informació per E‐Mail a: naturatelier‐kv@mail.ch o trucant al telf: 078 883 54 14

Que els vostres fills experimentin el bosc segons les tradicions suïsses i en català !
A través del guiatge professional del Daniel descobrirem junts els secrets del bosc amb tots els nostres sentits i durant totes les
estacions de l’any. Sortirem faci sol, plogui o nevi! Primer farem una excursió dins l’entorn natural dels Jura i pararem a fer un foc
al bosc. Construirem ponts o dics als rierols, farem cabanes entre arbres, jugarem i ens divertirem a l’aire lliure...Quines
branques, pinyes o llavors trobaran el seu lloc dins les motxilles? Caminarem de tornada fins a l’aula de naturAtelier, una casa de
fusta enmig del verd on feinejarem amb les nostres troballes naturals a través del joc, de manualitats i/o de treballs artístics.
naturAtelier és una iniciativa que permet l’accés de nens i joves a entorns naturals,
amb l’objectiu de possibilitar una experiència activa en la natura
més sobre naturAtelier al Weblog: https://naturatelierkv.wordpress.com

us hi esperem!

