
DESPERTAR LA CURIOSITAT 
 

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 poten ssima de nous aprenentatges. Es mulem el desig d’explorar l’entorn i les coses, de com-
prendre 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’ex-
cursió. Fem néixer preguntes, bones preguntes, aquelles que segurament no en ndrem resposta (però que ens for-
çaran a fer de fron sses per a que el grup inves gui, demani, es qües oni i trobi solucions).  

“Allò essencial no és escalar ràpid, sinó durant molt de temps” 

 Georges Livanos  

Durant l’excursió, provoquem situacions 
cogni ves; comparacions, contradiccions, 
sistema tzacions, generalitzacions... 

Convidem a experts, especialistes o habi-
tants de la zona per a que ens situïn en els 
elements que descobrirem. 

Potenciem les ac vitats i l’ús 
de materials de recerca de la 
informació, que fomen n la 
comunicació i treball en grup 

Usem materials que fomen n l’obser-
vació (brúixoles, prismà cs, lupes, pots 
de recol·lecció, ...) 

Programem els con nguts de les excursions 
par nt del que ja saben els infants i joves, dels 
seus interessos i de les seves capacitats. 

U litzem el recurs dels contes i 
les llegendes de cada territori. 

Tractem l’error com a font d’apre-
nentatge 

Fem col·leccions dels ele-
ments naturals (sense mal-
metre la natura) 

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

Confeccionem ma-
pes, croquis i dibui-
xos del territori Elaborem maquetes sobre el 

medi i les descobertes fetes 

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

Construïm recursos i estris que 
ens ajudin a interpretar l’en-
torn (herbaris, pe tes guies, 

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

Fem ac vitats manipula ves 
(motlles de petjades de guix, 
farcells d’herbes aromà -
ques,...) 

(...) 

COM AFAVORIM LA CURIOSITAT? 

AMB QUINES ACTIVITATS? 


