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NATURA 
CREATIVA
tallers

NATURA CREATIVA tallers és un conjunt d'activitats i tallers amb la vocació de : 

1. Descobrir la natura per fomentar el seu coneixement i  la importància de la seva 
conservació.

2. Transmetre una idea de natura com a espai i recurs per a fomentar la creativitat, per viure 
emocions, per jugar, per estimular la fantasia i la imaginació, per inventar o per expressar 
sentiments.

La natura és estimulant, seductora, art en si mateix; és a partir d'aquesta idea que colors, formes, 
volums, sons, olors, textures,...noms populars, costums tradicionals, artesania, contes, la mirada dels
artistes,...  esdevenen la matèria base per crear joguines, monstres, enginys, estampacions, collages,
herbaris, mòbils, petites obres plàstiques.

Els tallers són activitats lúdiques pensades per a nens i nenes, oberts a la participació dels pares i 
mares; estones de joc i creativitat per compartir d'una manera individual o col·lectiva.

Oferim 4 blocs temàtics amb propostes de tallers per a diferents tipus d'espais, edats, participants, i
oberta a les vostres idees-projectes que ens vulgueu fer arribar. 
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natura x crear
+jugar

Taller per construir joguines d'abans i d'ara, basat en l'ús d'elements naturals i la destresa 
de les coses fetes a ma. Joguines i objectes per crear i jugar alhora que descobrim la natura
del nostre entorn.

El taller dels Insectes-Pal

Pals que es transformen en papallones,
espiadimonis, mantis, un taller per jugar
amb el fabulosos... Insectes-Pal. 

Barques, bòlids i altres enginys de fusta

Jugar a construir barques, bòlids i enginys varis,
...la simplicitat artesana de fer joguines amb element naturals i
imaginar mil aventures. 

Fem serps acordió 

Una joguina antiga, de les d'abans, 
que ens permet construir serps que zigzaguegen.

El taller de les joguines animades de la natura

Les increïbles joguines cinètiques...

• aranyes saltirones,
• pica-soques ballarins,
• papallones i espiadimonis equilibristes,
• serps mossega-criatures...i altres joguines dinàmiques d'abans per construir, riure, 

aprendre i jugar.

Bestioles 3D

Retallables per construir en volum ocells i mamífers ben coneguts de la nostra fauna.



Natura en equilibri: el mòbils de la natura 

Branques, fil, equilibri, mòbils de la natura per a conèixer alguns dels nostres ocells o 
papallones.

natura imaginaria

Tallers per somiar, inventar, provocar esgarrifances; un laboratori de la fantasia per recrear 
amb elements naturals éssers fantàstics, divertits, tendres, poètics,... imaginari de la natura 
acompanyat de relats tradicionals, literaris e il.lustracions.

Monstres i éssers fantàstics... 

Taller per imaginar i crear els nostres particulars
monstres i éssers de la natura.

El taller de les Nines i ninos  del Bosc imaginari 

Delicades criatures, aquestes nines i ninos 
són ànimes de la natura que es volen deixar
estimar; recollim-les per vestir-les i posar-les boniques.

  

Les flors inventades

Un taller de flors penjoll per inventar, riure 
i gaudir del plaer d'imaginar. 



laboratori natura artística   

La natura és color, textures, formes, una diversitat natural que ens permet experimentar en 
aquest laboratori creatiu. Els tallers estan pensats per representar, dibuixar, pintar, practicar 
l'estampació, el collage,...diferents tècniques plàstiques i creatives per explorar la vessant 
més artística de la natura.

Els Herbaris de natura creativa

Textures, colors, formes...fulles, flors, fruits, escorces, diferents possibilitats
per a identificar les plantes del nostres entorn mentre treballem
l'estampació i altres tècniques plàstiques.

Paisatge flor

Aquest taller proposa un viatge per explorar les flors i veure
com alguns artistes les han representat. Una mirada d'artista
per expressar sentiments i creativitat entorn la sensualitat i
bellesa de les flors. 

Ulls de papallona: abstracció, seducció i camuflatge

Les ales de les papallones són un quadre abstracte de bellesa,
seducció i camuflatge; un taller per representar, aprendre i gaudir
del món meravellós d'aquests insectes. 

Històries naturals que surten a passejar...

Una forma, un color, una textura, és l'únic que ens cal per imaginar i desenvolupar una 
història. Un taller per expressar i experimentar amb diferents tècniques plàstiques i 
elements naturals.



Cal·ligrafia vegetal 

Un taller on la natura esdevé la matèria per escriure
 i representar grafismes que ens recorden alguns alfabets,  pintar amb
branques o pinzells naturals.

tallers de Land Art 

Els tallers tenen com a objectiu fer petites intervencions seguint els passos d'artistes 
contemporanis del Land Art  com Richard Long, Nils-Udo, Andy Goldsworthy. Deixar-nos 
seduir pel lloc i jugar amb la imaginació, la creació a partir d'una idea, l'experimentació 
amb la natura,...

Els tallers d'Art natura són activitats, jocs, exercicis d'habilitat i composició, pensades per 
realitzar en un entorn natural, un espai bosc, camp, riu, platja on poder interactuar i dur a 
la pràctica aquestes petites obres creatives, o a la ciutat, una plaça, un carrer, on nosaltres 
portem el material per imitar les creacions d'alguns artistes del Land Art. 

Andy Goldsworthy

R
ichard Schilling



si teniu cap idea/proposta  que ens vulgueu plantejar, no

dubteu...per què no?

MÉS INFORMACIÓ

naturaeducacio@gmail.com
 650 399 134

www.naturaeducacio.com
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