
  

Aula de Natura Les Esplanes

.... a Nulles

Un lloc pensat per als 
nens ....... i els adults.

Què ho fa diferent a d'altres?
L'equip de  persones que hi treballem per 

aconseguir un somni.



  

Coneixeu l'educació activa?
Els referents en el nostre 
treball són gent com: Rebeca 
i Mauricio Wild, Jessper Juul, 
Maturana, Piaget, Maria 
Montesori, Arno Stern, 
Carlos Gonzalez, Laura 
Gutman, Enrique Blai, ...... 

I el que coneixem ho posem 
a la pràctica en tot moment 
en els nostres casals, cursos 
de formació, tallers amb les 
escoles que ens visiten, amb 
els ampas, ...... i a la nostra 
vida.



  

Respecte pel nen i  les seves 
necessitats de creixement

És bàsic per a nosaltres 
que el nen/a se senti bé 
en tot moment. Els 
tallers els permetran 
aprendre quelcom de 
nou de forma divertida.
És el nostre desig que 
els nens i els mestres 
passin un dia agradable 
amb la nostra 
companyia.



  

A les Esplanes hi vivim una família

Transmetem als nens una cosa real, una 
família que viu en una granja ecològica i 
sostenible.
Sabem que aquesta vivència dóna sentit al que 
els nens veuen i per això els és més fàcil de 
creure.

La visita a Les 
Esplanes és un dia per 
a compartir.



  

Un gran espai de joc

El joc és la base de 
l'aprenentatge en el 
nen. 
A casa nostra hi ha 
un ampli espai per a 
que puguin jugar.
L'utilitzem entre taller 
i taller o àpats. 

Als mestres us proporciona un temps més relaxat.



  

I quin taller podeu fer?

Els animals de granja?
Sostenibilitat?
Bioconstrucció?
La ecologia i la 
permacultura?
Un taller per adults?
Un calentador solar?
(teniu una idea?)......



  

I per a quina edat o nivell ho fem?

Per a tothom!!
● Ceips
● IES
● Formació ocupacional
● UEC
● Cicles formatius 

educació infantil
● Formació en el lleure
● Ampas 
● ........................ i més.

Mira el document
 presentació ampas.pdf



  

Ens adaptem a les vostres 
necessitats

L'entorn i l'experiència 
ens facilita força 
recursos per adaptar les 
propostes de taller a allò 
que creieu interessant 
per als vostres alumnes.
Una finca autosuficient 
en energia, amb hort, 
animals, boscos, terres 
de conreu, edificis de 
pedra o fang, i altres recursos és un micro-  

  món farcit de coses interessants.



  

Un taller

L'aigua a Les Esplanes
Descobrim l'aigua a la finca i tots els seus usos. 
Un joc de descoberta que aproparà el nen a 
tots els racons en els que hi és present l'aigua.

A l'escola treballeu el tema i aquí podeu veure que:

● Traiem aigua d'un pou.
● La fem servir per a regar amb gota gota l'hort. 
● La donem als animals de la granja.
● L'estalviem fent ús d'un lavabo sec.
● Recollim la de la pluja.
● La fem servir per a nosaltres.
● La filtrem per a poder veure-la.
● En una bassa depuradora en la que hi ha granotes, la depurem 
abans de tornar-la a fer servir per regar.
● Tenim una bassa i una piscina.
      I això ho posarem en un gran mural que durem a l'escola.



  

Una proposta de taller
Per a nens 
de cicle 
infantil i 
inicial.

HORARI ACTIVITAT Lloc, monitor,taller
10.00 ARRIBADA A LES 

ESPLANES
Esperem els nens al 
baixar del bus, 15'.

10.00 – 
11.00

PRESENTACIÓ 
ESMORZAR

A la plaça

11.00 – 
12.00

TALLER Descoberta de la 
granja, donar de 
menjar als animals

12.00 – 
13.00

TALLER Un mural per a 
l'escola.

13.00 – 
14.45

DINAR I TEMPS DE 
LLEURE 

Dinar a la zona de 
jocs

14.45 – 
15.45

VISITA A LA CASA DE 
PEDRA SECA

Fer un passeig per a 
veure els conreus i la 
casa de pagès

16.00 SORTIDA DE LES 
ESPLANES

Anada a cercar el Bus 
15'.

Sols acceptem grups 
de fins a 50/60 nens 
aproximadament per 
un tema d'espai i 
qualitat. 

Preu 7€ x nen
Mitja jornada 4€ x nen



  

Una proposta de taller específic

Per a nens 
de cicle mitjà 
i superior

HORARI ACTIVITAT Lloc, monitor,taller
10.00 ARRIBADA A LES 

ESPLANES
Esperem els nens al 
baixar del bus, 15'.

10.00 – 
11.00

PRESENTACIÓ 
ESMORZAR

A la plaça

11.00 – 
12.00

TALLER  TREBALLEM 
L'AIGUA.

L'aigua a Les 
Espanes

12.00 – 
13.00

TALLER Un mural per a 
l'escola.

13.00 – 
14.45

DINAR I TEMPS DE 
LLEURE 

Dinar a la zona de 
jocs

14.45 – 
15.45

JOC D'ORIENTACIÓ Localizarem uns punt 
tot descobrint l'entorn

16.00 SORTIDA DE LES 
ESPLANES

Anada a cercar el Bus 
15'.



  

Una proposta per a l'ampa
● Un dia d'esbarjo en 

companyia dels 
nens

HORA
RI

ACTIVITAT Tipus d'activitat

11.00 – 
12.00

Arribada

12.00 – 
13.00

VISITA A LES 
ESPLANES, LA 
DESCOBERTA 
DEL LLOC

Joc que porta a 
descobrir els 
diferents indrets 
de la masia.

14.00– 
16.00

DINAR Dins la masia o a 
l'exterior*

16.00-
18.00

JOC 
D'ORIENTACIÓ

Localitzarem uns 
punts tot 
descobrint l'entorn

* Tenim l'opció d'un servei de monitors per al temps en que els pares mengen
En temporada de calçots podeu fer una calçotada.
Podeu demanar que us fem el menjar o dur-lo l'ampa. Disposem de barbacoa.



  

Alguns recursos

●Bicicletes
●Projector
●Sala menjador

● Servei de cuina
● Terreny d'acampada (en construcció)

● Biblioteca en temes de criança i educació
● Monitoratge especialitzat

● Tallers d'expressió “Educació creadora”
● Casals de vacances

● Extra-escolars per escoles  

Que necessiteu?

Mira el document
Presentació tallers 
extraescolars.pdf



  

Ens trobareu a:
Web: www.lesesplanes.org

Correu electrònic: 
esplanes@tinet.cat

Telèfons: 650904300 Xavier

609166703 Mar

Adreça: Camí de Puigpelat, 
s/n  43887 Nulles

Veniu-nos a visitar per 
conèixer el lloc, us esperem.

Altres:
Podem facilitar-vos el servei de 
transport.

http://www.lesesplanes.org/
mailto:esplanes@tinet.cat
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