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INFORMACIÓ SOBRE 
L’ESCOLA DE NATURA DE BORDILS 

 

Per a nenes i nens de P5 a 4t 
(si algun/a alumne de 5è o 6è mostra interès, ens ho feu saber a través del full d’inscripció) 

 
 

A Càrrec de Gerard Aliu 
Biòleg - info@lacopa.cc 

 

Vols fer nous descobriments? Ets curiosa i et fas preguntes sobre el que t’envolta? T’agrada la 
natura? Aquest octubre comença una nova activitat per tu: l’Escola de Natura de Bordils 

L’espai naturalista de l’Escola de Bordils l’organitza l’AFA. Ens trobarem setmanalment a 
l’escola i farem activitats de descoberta de l’entorn. Utilitzarem les eines del naturalista per 
identificar des de l’animal més petit de Bordils fins al més gros! Visitarem tant el riu com el 
bosc per endevinar què s’hi amaga. També descobrirem la màgia dels insectes i farem que se 
sentin com a casa o investigarem quin és el viatge de les orenetes que fan niu als nostres teulats 
i quin és el seu art de construcció… i encara moltes coses més! 

 
Grup heterogeni d’edat per fomentar l’enriquiment mutu i la cooperació entre edats diferents. 

El preu de l’activitat és de 33 euros el mes (descompte per germans). 

Es faria a l’Escola de Bordils els dijous de 16:45h a 17:45h. 

Una vegada al mes farem una sortida de descoberta de l’entorn de 16:45h a 18:45h.  
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Per funcionar adequadament cal: 

● El cobrament de la quota es farà mitjançant domiciliació bancària. 

● En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a família amb l’import del deute pendent d’abonar, 
més 6 € en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ingrés abans de 4 dies. 

● Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió de 
l'activitat fins que no liquidi el deute. 

● Recomanem que l’activitat en la mesura del possible sigui per a tot el curs per afavorir l’estabilitat 
grupal, el procés d’aprenentatge cooperatiu i la interacció espontània basada en la confiança 
mútua. 

● La permanència mínima serà d’un trimestre. 

● Cal avisar al monitor i a la Comissió d’Extraescolars via correu electrònic amb un mínim de 15 dies 
per a donar el compromís com a finalitzat. 

 


