
EXTRAESCOLARS 

DE NATURA

Des de fa segles, la natura i l'home han conviscut en harmonia, aprenent i depenent l'un de l'altre.
L'home naixia, creixia i es desenvolupava en un entorn verge i salvatge. Envoltat de muntanyes i
boscos aprenia de la natura, vivia al seu ritme, vibrant al pols de les estacions i agafant de la terra
només allò que necessitava. D'aquesta relació ancestral va sorgir una manera de viure i entendre
completament acorde amb els ritmes de la terra, no només a contemplant-la i coneixent-la; sinó
entenent que tots formem part de la natura mateixa. Formem part d'aquesta xarxa viva, d'aquestes
relacions úniques que conformen els ecosistemes  i que venen de l'origen dels temps i perduraran
per sempre. 

A Ursus ens fem hereus d'aquest llegat; hem recuperat aquesta manera d'estimar i entendre el
món que ens envolta, aquesta sensibilitat. De tal manera el nostre principal objectiu és transmetre
als nens aquest carinyo que nosaltres sentim cap a la natura, tenint la creència ferma de només
llegant el nostre coneixement als infants podrem incidir en el futur i així  fer possible recuperar
aquesta connexió amb el planeta.

QUI SÓM

L'entitat  Ursus Natura és una entitat  molt  àmplia que conta amb un equip multidisciplinari que
cobreix tots els espectres de defensa de la natura (Biòlegs, Ambientòlegs, veterinaris, etc...). Les
persones que integren l'equip som gent enèrgica, plenes de ganes de treballar i amb una il·lusió
gairebé infantil. 

L'entitat és el resultat de una vida dedicada plenament a l'estudi i de la fauna i a la docència.
Tenim anys  de  trajectòria  en  tot  tipus  d'activitats  amb nens:  des  de  l'educació  ambiental  en
sortides, xerrades i tallers, casals i extraescolars. Totes les activitats que fem estan plenament
consolidades amb un projecte clar i  definit avalat pels anys d'experiència i  per les carones de
felicitat que ens mostren els nens amb els quals treballem. 
Aquest projecte és molt clar, som una entitat que treballa per la defensa de la natura i la seva
protecció, utilitzant com a eina l'educació ambiental amb els infants. L'objectiu principal és el de
transmetre a l'infant l'amor per la natura; la de, a través de la diversió, fer entendre a l'infant que la
natura és casa nostra. Que tots formem part d'ella i que l'hem de cuidar i respectar. El nen poc  a
poc es va omplint d'experiències  que el van transformant, i sense adonar-se'n s'acaba convertint
en el més gran valedor de totes aquestes idees. 



La nostra manera de treballar i de viure es basa en donar-li una oportunitat a la natura, sabent que
el major capital que té una societat són els nens i nenes, ells seran els que prendran les decisions
del futur i els que canviaran el món.
En la societat d'avui en dia, on vivim d'esquenes a lo salvatge, la humanitat s'acumula en grans
ciutats. El desenvolupament com a persona mai pot ser complet si oblidem aquesta part que ens
connecta.  Acumulats  a  les  ciutats  el  nostre  sistema nerviós  es va estressant  fins  a  arribar  a
destruir-se  completament;  afectant  això  a  la  nostra  manera  de  relacionar-nos  i  a  les  nostres
emocions. Des de Ursus el que proposem és també formar a  les persones, les seves emocions,
la manera de afrontar els problemes, les relacions humanes.... I fer-ho sempre utilitzant la natura
com a eina i també com a guia. En la natura no hi ha maldat, ni rencor. Els nens doncs han de ser
purs com la natura.

QUÈ PROPOSEM

Des de URSUS traslladem el nostre missatge i les nostres ensenyances a les escoles mitjançant
uns tallers únics, creats per nosaltres, amb la única idea de submergir el nen en un món intens i
fascinant que el portarà a viure experiències increïbles. El que proposem és que, un cop a la
setmana,  enlloc d'emportar-nos els nens al bosc, el que fem és traslladar el bosc a l'escola, amb
totes les seves olors, colors, riquesa i diversitat. Els nens i nenes s'aniran endinsant en un món
salvatge ple d'emocions i al llarg d'aquesta experiència,  mentre juga, riu, corre i canta aprendrà
tot un seguit de continguts que provocaran, indefectiblement, que la seva visió del món natural
canvii completament i l'acabaran convertint en un gran naturalista i defensor de la natura en la
seva màxima expressió.

Allò que no donem es perd per sempre, no va enlloc i es dilueix. El coneixement ha de volar,
córrer i saltar de cor en cor, de ment en ment.  A l’ànima dels més petits tot això té la seva màxima
expressió. La infància és l’època d’aprenentatge perfecte, és el moment de la vida on només cal
pensar en ser feliç i  divertir-se; és aquí on la nostra entitat  posa el segell de la natura viva i
salvatge. 

No ho entenem de cap altra manera,  i per això donem als nens i nenes unes bases perquè, no
només  aprengui  de  natura  i  boscos,  sinó  que  utilitzem  la  natura  com  a  eina  per  ajudar  al
desenvolupament del nen com a persona. Traslladem la idea de que la natura, les seves pautes i
les relacions que en ella es donen ens ajuden a ser millor persones, a saber gestionar millor les
nostres emocions. 



Els vincles que es creen entr els nens i també amb el monitor són d'una gran intensitat, i és que
no pot ser d'altra manera. Un bon mestre és aquell que ho dóna tot i que vol que el seu alumne el
superi.  Per  això  els  nostres  monitors  ajuden  cada  dia  als  nens,  provocant  que  s'adonin  i
descobreixin les seves pròpies capacitats. Incentivant que els nens vegin que són capaços de tot
allò que es proposin. Igual que un arbre sempre dóna tot allò que té, o que una flor sempre floreix
tant bonica com és capaç, els nens han de treure el millor de ells mateixos. Aquesta és també la
nostra missió.

La ment dels nens per si mateixa es inquisitiva inquieta i  com una esponja; pregunta i  busca
respostes, és terra fèrtil abonada i rica; tenen totes les cartes per enfocar la vida i és aquest el
moment adequat i idoni per plantar la llavor de l'amor a la natura. L'arbre del futur es una llavor
plantada en el present. No podem defensar allò que no estimem, i no podem estimar el que no
coneixem.

Per la majoria de nens la natura és com una foto, nosaltres li donem relleu i profunditat. La natura
és per a molts nens un món desconegut i llunyà, un lloc on anar de pícnic de tant en tant. La
nostra entitat apropa i transforma aquest món pels més petitons, fent-los particeps de tot allò que
els envolta. Una flor, una teranyina, una fulla de quatre colors diferents. El món que ens envolta
està  ple  de  meravelles  que  només  qui  té  un  ull  observador  pot  descobrir.  Mitjançant  jocs
provoquem que  els  nens  aprenguin  a  mirar-se  el  món d'una  altre  manera,  trobant  la  bellesa
amagada que sempre ens envolta i  potenciant aquesta curiositat  innata que les seves petites
ments sempre ens han demostrat. D'aquesta manera s'aconsegueix que el nen vegi que la natura
és generosa, que constantment ens està fent regals i que mai ens demana res a canvi. Només
ens demana que l'estimem i la respectem.

Per aconseguir-ho treballem sovint amb grups d'edats diferents, on la diferència d'edat lluny de ser
un problema és un avantatge ja que l'ambient tant bonic que es crea promou que els petitons
s'esforcin en imitar als més grans. I aquests a la vegada s'esforcen en ajudar als petitons. Els
grups  d'extraescolars  acabem  formant  una  manada  altament  cohesionada  on  mai  hi  ha
guanyadors ni perdedors ja que, com en els llops, l'objectiu últim és la manada.



ACTIVITATS DURANT EL CURS

Durant el curs i un cop a la setmana els nens i nens aniran portant a terme tot un seguit de tallers,
jocs, manualitats,  pel·lícules....que faran que ells avancin en els seus coneixements. Totes les
activitats són úniques i exclusives de Ursus Natura i és que actualment som la única entitat fent
extraescolars de natura a tot Catalunya. 

La idea és que aproximadament cada 2 setmanes els nens s'emportaran el que han elaborat a
casa per tal de poder fer un regal als pares i mares. Tot manualitats fetes per ells. A demés en els
tallers  més  potents  es  convida  als  pares  a  participar  perquè  puguin  disfrutar  d'aquestes
experiències tant intenses juntament amb els seus fills i filles.

El fil conductor de les nostres activitats és la cultura cherokee, cultura molt lligada a la terra i a la
natura. En la nostra vida hem tingut la sort de conèixer de primera mà aquesta cultura i impregnar-
nos de la seva essència. Era una cultura riquíssima on el coneixement es transmetia de manera
oral. Així doncs els nens i nenes es convertiran en petits aprenents de indis i mitjançant els tallers
aniran aprenent diferents coneixements. Aprendran que es poden tenir joguines que van sense
piles, a reconèixer i apreciar els diferents tipus d'arbres; aprendran que la natura té un llenguatge i
que  mitjançant  la  interpretació  de  rastres,  podem llegir-la  com si  fos  un  llibre...  Tots  aquests
coneixements s'aniran cimentant en el seu cervell, mentre juguen, riuen i canten fins que finalment
es guanyaran el seu lloc en la tribu. Moment en el que s'escenificarà una cerimònia i es posarà un
nom indi als nens i nenes.

Les activitats que es portaran a terme seran de molt diferent índole, però totes pensades només
amb un mateix objectiu.  Que el nen disfruti  i  aprengui. Els coneixements es poden fixar en el
nostre cervell  però sabem que en la  natura només hi  ha aprenentatge quan les coses se'ns
instal·len profundament en el cor.

Alguns dels tallers que es fan durant el curs són:

Tallers de escolta, mira i toca: Tallers únics on portem material exclusiu nostre perquè els nens
el vegin, escoltin i aprenguin. Material tant interessant com mandíbules de taurons, banyes de
cérvol, cues de llop, cranis de llop, tortugues llaüt, egagròpiles, ales i plomes entre d'altres. Tot
aquest material és tractat i adequat per a la manipulació dels infants que tindran la possibilitat de
viure experiències úniques que molt poca gent podrà viure a la vida.

Jocs indis: A Ursus tenim un catàleg interminable de jocs propis, creats i pensats per nosaltres,



per tal de que mitjançant l'exercici els infants fixin els conceptes més bàsics en les seves ments
inquietes. Jocs com la guineu i els conills, les àguiles i els mussols. Jocs de percepció, memòria
força i flexibilitat

Fabricació de joguines: Actualment tothom té integrat que les joguines són electròniques, a piles
i es compren a les botigues. Amb aquests tallers els nens aprenen a fabricar-se les joguines com
ho feien els nens antigament. Aprenen de de la natura ho podem obtenir tot (inclús les joguines), i
que tot sovint la joguina més senzilla és la que proporciona més diversió.

Reportatges inèdits: Alguns dies (s'aprofiten dies de pluja) es passen reportatges inèdits sobre la
fauna  salvatge;  reportatges  on  l'equip  humà  d'Ursus  ha  participat,  inclús  alguns  reportatges
propietat exclusiva de Ursus escola de natura. A part de veure el reportatge sempre s'aprofita per
fer explicacions inicials i reflexions posteriors

Tallers de caixes niu i menjadores: Utilitzem material reciclat, li donem la volta, li donem una
segona oportunitat per a ser útil, i amb ell fabriquem caixes per afavorir la presència de la fauna
ornítica  al  nostre  poble.  Mitjançant  aquests  tallers  els  nens  aprenen  l'importància  ecològica
d'aquests grup faunístic, ajuda als animals i col·labora amb la natura.

Centres de taula temàtics: El nen crea centres de taula ja sigui amb espelmes fabricades amb
tècniques indígenes, o amb una petjada, amb fulles incrustades... La creativitat és infinita i segons
el tema que es treballi s'escollirà un motiu o un altre

Taller del llop: A Ursus tenim una exposició itinerant, dins el projecte “udols de llop” sobre el llop.
Aquesta exposició ha recorregut ja mitja Catalunya fent-se cada cop més popular. Apropem el món
íntim i secret del llop als més petitons per aprendre que aquest animal, ni és dolent ni menja nens
sinó tot el contrari

La paleta de colors: Per entendre, conèixer i estimar els arbres recollim fulles per fer un mural
fantàstic amb tots els colors de la tardor que entregarem als pares. Amb paciència i creativitat,
mentre aprenem les maneres de conservar les fulles, atrapem l'essència del bosc en una cartolina

Taller  sobre  els  insectes:  Es  parla  de  l'espectacular  món  dels  insectes,  aquests  grans
desconeguts. Es parla de l'importància que tenen i cada nen es fabrica un insecte que s'emportarà
a casa

Taller de fabricació de collarets indis: La cultura dels  natius americans era un cultura que
valorava molt el fet de guarnir-se en les celebracions. De la nostra mà l'infant aprèn a utilitzar
nomé material que el  bosc et dóna per fabricar uns esplèndids collarets fets d'aglans, pinyes,
fruits, branques i fulles.

Fabricació de pintures rupestres: Un taller genial on el nen aprèn que les pintures venen de la
natura i que ens les podem fer. Pintures mai tòxiques que serveixen perquè el nen alliberi la seva
creativitat. Tot això acompanyat de una explicació

Taller i exhibició de cultura ancestral: Una exhibició de com vivien els cherokee fa 10.000 anys,
es mostren tècniques per fer foc, i els nens tenen l'oportunitat de veure en directe una exhibició
d'armes antigues.

Fabricació de pals de pluja:  Aquest taller com tots els altres consisteix en manualitats que es
realitzen sempre amb material reciclat. A través d'aquest taller el nen s'emporta un autèntic pal de
pluja a casa. S'ensenya que encara que actualment anem al supermercat

Gimcana de rastres: La natura té un llenguatge únic, és com un llibre obert que cada matí ens
explica la història del que ha passat a la nit. El ratolí ha sortit a menjar, el senglar ha reclamat un
territori, i els cabirols han estat fent els jocs previs a l'aparellament. A través d'aquest taller on
portem rastres únics els nens, per equips han d'anar desxifrant aquest codi i aprenen de rastres,
de misteris i del comportament d'alguna de la fauna autòctona. 

Tallers de plantes medicinals: A Ursus disposem d'un catàleg de plantes medicinals increïble i
de coneixements per elaborar ungüents seguint una herència que ens ve de la cultura cherokee i
de la cultura de la remeiaria catalana. Amb aquest taller fem que el nen percebi el valor de la



natura,  que  ens  pot  curar,  ens  pot  ambientar  una casa i  li  transmetem que tota  la  medicina
moderna prové de la terra. El taller  consisteix en fer saquets de olor  i  colònies (sempre amb
plantes conegudes, neutres i que en cap cas poden ser perjudicials. Ex: Espígol, Romaní, Salvia)


