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L’Escola de les flors  se situa dins la línia de les “activitats d’educació ambiental i 
natura” descrita per Sauvé (1996) quan parla de les diferents accepcions que té el 
terme educació ambiental. 

A l’Escola de les flors defensem que: “Per respectar el medi natural primer de tot cal 
conèixer-lo. Un cop es coneix possiblement s’arriba a estimar. El que s’estima 
s’acostuma a respectar i a cuidar.” 

L’Escola de les flors neix per acostar el món vegetal als infants i adults interessats en 

aquests temes. Aquests coneixements, durant segles i segles, es transmetien de 
forma oral dins l’ambient familiar. Quan la població s’allunya de la natura, es perd la 
relació amb el món vegetal i es deixen de transmetre molts d’aquests valors i 
coneixements. 

L’Escola de les flors ofereix activitats, que entre altres coses, pretenen recuperar de 
la manera més actual i imaginativa alguns d’aquests coneixements perquè aquesta 
part del nostre patrimoni cultural arreli en els nostres infants i no es perdi com tantes 
altres coses 

QUI SOM? 

L’Escola de les flors està dirigida per Carme Bosch, mestra artesana i divulgadora 
d’etnobotànica aplicada, que porta més de 25 anys compaginant l’artesania floral amb 
cursos de formació en decoració floral i de sensibilització cap el món vegetal. 

Recentment s’ha incorporat la Cristina Bota, biòloga que porta més de 12 anys 

dedicada a l’educació ambiental. 

OBJECTIUS:  

El que pretenem és que l’infant conegui i respecti el món vegetal establint una relació 
sensorial amb ell. Aquest treball implica als infants d’una manera global en activitats que 
estimulen el coneixement i la sensibilitat des d’una vessant emocional, científica i 
plàstica. D’aquesta manera és molt més fàcil que els alumnes estableixin lligams afectius 
amb l’entorn.  

Paral·lelament els tallers que oferim, en implicar els nens/es des del conjunt de les seves 
capacitats i al realitzar-se per grups, pretenen un treball d’educació en valors mitjançant 

jocs i activitats que representen un bon espai on treballar l’acceptació de la diversitat, el 
diàleg, l’enriquiment mutu i la col·laboració, entre altres aspectes. 
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Juguem amb les olors de les plantes  

Adreçat a alumnes d’Educació Infantil  

Durada del taller: un matí  

L’objectiu principal de l’activitat és la iniciació sensitiva al coneixement de les plantes 

aromàtiques de l’entorn.  
 
Metodologia 

L’activitat s’inicia amb la presentació de 
l’educadora i de l’activitat que es portarà a 
terme. Jugant amb els coixins farcits 
d’herbes aromàtiques, l’aprenentatge 
d’alguns rodolins o cançons, anirem descobrint 
les diferents  aromes de les  plantes escollides. 

A continuació sortim de l’aula per passejar per 
l’entorn de l’escola per reconèixer les plantes 
que hi creixen. 
El taller s’acaba en l’elaboració d’una bosseta 
farcida de plantes aromàtiques. 
 

Cost de l’activitat: 180 euros grup/classe (inclou el material) 
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Les nostres amigues les plantes  

Adreçat a alumnes de Cicle Inicial 

Durada del taller: un matí  

L’objectiu principal de l’activitat és conèixer els usos 
tradicionals de les plantes que creixen a prop de l’escola. 
 
Metodologia  

L’activitat s’inicia amb la presentació de l’educadora i de 
l’activitat que es portarà a terme, fent incís que utilitzarem els 
cinc sentits per conèixer algunes de les plantes que viuen en 
el nostre entorn. 

Es promou que el llarg de la breu presentació, els infants 
participin explicant els seus coneixements sobre les plantes 
que es mostren. 

Jugant amb els coixins farcits d’herbes aromàtiques,  els 

alumnes descobreixen  les propietats bàsiques de les plantes escollides. Els alumnes 
omplen una senzilla fitxa per recordar aquestes plantes. 

A continuació sortim de l’aula per passejar per l’entorn de l’escola per reconèixer les 
plantes que hi creixen. El taller s’acaba amb la preparació d’un farcellet aromàtic. 
 

Cost de l’activitat:180 euros grup/classe (inclou el material) 
 
 
 

Les plantes a la cuina  

Adreçat a alumnes de Cicle Mitjà 

Durada del taller: un matí  

L’objectiu principal d’aquest taller és la iniciació sensitiva en el coneixement de l’ús 
tradicional de les plantes aromàtiques del nostre entorn utilitzades a la cuina.  
 

Metodologia 

Amb l’ajuda dels coixins aromàtics i de mostres de 
plantes fresques anirem descobrint diferents plantes 
aromàtiques i els seus usos tradicionals a la cuina. Els 
alumnes aniran anotant les característiques i les 
propietats de cada planta per tal de recordar-ho 
posteriorment. 

 A continuació sortim de l’aula per passejar per l’entorn 
de l’escola per reconèixer les plantes que hi creixen, 
descobrir les que hem estudiat a l’aula i recollir-ne 
mostres per elaborar un oli aromàtic per a cuinar. 

El taller finalitza amb l’elaboració individual de l’oli,  s’anota la recepta i els usos de l’oli 
preparat en el dossier didàctic.  

 

Cost de l’activitat: 180 euros grup/classe (inclou el material) Cada nen ha de 

portar una ampolla petita d’aigua buida. 
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Fem un herbari 
Adreçat a alumnes de Cicle Mitjà 

Durada del taller: un matí  

L’objectiu principal del taller és una introducció sensitiva a la botànica.  
 

Metodologia 
 
El alumnes reben informació teòrico–pràctica de les 
plantes que s’estudien i elaboran un herbari i una fitxa 
amb les plantes recol·lectades i estudiades.  
Excursió per recol·lectar plantes. 
 

El taller consta d’una segona part a realitzar a l’escola 
quan les flors són ja seques. Uns 30 dies més tard, per 
tal de confeccionar l’herbari. 
Aquest treball es pot fer sota la direcció del/de la 
mestra de l’escola o sota la nostra direcció durant una 
tarda. 
 

Cost de l’activitat: 170 euros grup/classe 
Cada nen ha de portar un llistin vell de telèfons o un llibre gruixut 
 
 

 

 

Les flors de les dones d’aigua 

Adreçat a alumnes de Cicle Mitjà i Superior  

Durada del taller: un matí  

 
L’objectiu principal del taller és una introducció sensitiva a les plantes de ribera 
mitjançant les llegendes de les dones d’aigua 
 
Metodologia 
A través  de la  projecció d’un petit documental dels 
llocs de Catalunya, on segons el llegendari, 
apareixen les dones d’aigua, es coneixeran les 
llegendes de les dones d’aigua. 
 
Cada nen farà un mocador de dona d’aigua amb 
plantes premsades. 

 
Cost de l’activitat: 180 euros grup/classe 
(inclou el material) 
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Plantes medicinals  

Adreçat a alumnes de Cicle Superior 

Durada del taller: un matí  

L’objectiu principal del taller és la iniciació al coneixement sensitiu de les plantes i el 
seu ús tradicional com a herbes remeieres.  
 
Metodologia 

Amb l’ajuda dels coixins aromàtics i de 
mostres de plantes fresques anirem descobrint 
els usos terapèutics d’algunes de les plantes 
que creixen en el nostre entorn. Els alumnes 
aniran anotant les característiques i les 
propietats de cada planta per tal de recordar-
ho posteriorment. 

 A continuació, sortim de l’aula per passejar per 
l’entorn de l’escola per reconèixer les plantes 
medicinals que hi creixen. 

El taller finalitza amb la preparació d’un 
ungüent medicinal. S’anota la recepta i els usos de l’oli preparat en el dossier didàctic.  

 

Cost de l’activitat: 180 euros grup/classe (inclou el material). Cada nen ha 

de portar una ampolla petita d’aigua buida. 
 
 
 

Introducció a l’aromateràpia  

Adreçat a alumnes de Cicle Superior 

Durada del taller: un matí  

L’objectiu principal d’aquest taller és iniciar al coneixement sensitiu de les plantes 

aromàtiques del nostre entorn que s’utilitzen en perfumeria.  
 
Metodologia 
Es treballaran i s’estudiaran les virtuts olfactives 
de diferents plantes aromàtiques del nostre entorn 
utilitzades en l’aromateràpia. S’ensenyarà als 
alumnes com aquestes plantes es transformen en 
essències aromàtiques.  
Es farà un petit passeig pels entorns de l’escola 
per reconèixer les plantes usades en el món de 
l’aromateràpia. 
El taller finalitzarà amb l’elaboració d’un oli 
aromàtic per a fer massatges elaborat, envasat i 
adequadament presentat que cada alumne 
s’endurà a casa seva. Mitjançant l’olfacte es 

distingiran les diferents qualitats de les olors i cada alumne crearà el seu propi aroma. 
 
 

Cost de l’activitat: 200 euros grup/classe  (inclou el material) 
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* Consulteu preus especials, descomptes per paquets d’activitats i per 
tallers d’una jornada sencera. 
 

 

 L’Escola de les flors 

més INFORMACIÓ i CONTACTE 

Carme Bosch 972 461334 666 727 404 

               info@carmebosch.cat 

 

Cristina Bota 626 691 697 

     cris.bota.cos@gmail.com 

 

www.carmebosch.cat 
 


