COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Experimentem el bosc

P4 i P5 d’Educació infantil i cicle inicial de primària
És un proposta didàctica adreçada a tots els mestres que vulguin incloure
el coneixement de l'entorn natural en la seva programació. S'ha configurat
com una unitat de programació en què tant l'escola com Can Coll són part
implicada en el contacte directe amb el medi, l'adquisició de nous coneixements referits al bosc i l'afavoriment d'actituds positives i de respecte
envers l'entorn.
L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics

Metodologia

· Investigar i descobrir, utilitzant tots els sentits i capacitats potencials
(curiositat, interès, fantasia, etc) per tal de construir el propi aprenentatge.
· Gaudir de les activitats, dissenyades exclusivament amb elements del
bosc, jugant i compartint les descobertes amb la cooperació dels
companys.
· Col·laborar amb els companys i trobar altres maneres de fer.
· Explicar els interessos i les emocions sobre el medi natural a partir
de les vivències.

·
·
·
·
·
·

Materials i recursos utilitzats
· Dossier del mestre
· Fitxes i materials complementaris per a treballar a l'escola
· Aula organitzada per racons: la Casa dels Petits
· Tocar i olorar materials de l'entorn natural
· La tenda del bosc
· Eines d'observació i manipulació: lupes, garbellets, martells, fang,
llimes, àudios, etc.
· Deixalles imaginàries gegants

Competències bàsiques
· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
· Competència d'aprendre a aprendre
· Competència d'autonomia i iniciativa personal

Lloc de realització
Reunió de preparació
Màxim d’assistents
Grups de treball

Contacte directe amb l'entorn
Treball en racons lliure o estructurat
Observació i manipulació
Jocs de descoberta
Generalització de conclusions
És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
SI
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grups - classe (25 alumnes per grup)
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Calendari i horari

NO

13:30 h

mesos:
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10 h

dies setmana:

per classe
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Inscripcions
123-

A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h a 14:30 h.
Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la confirmació de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés
i la convocatòria de la reunió de mestres.
Abans de l’activitat, heu d’ingressar l’import corresponent i enviar, per correu electrònic o per fax el comprovant amb les vostres dades.
Can Coll CEA. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 93 692 03 96. E-Mail: activitatscancoll@parccollserola.net

Preu
110,40 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).
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Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Experimentem el bosc · P-4 i P-5 d’Educació infantil i cicle inicial de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Què sabem del bosc?

Escola

2 jornades

- El medi natural
- El bosc
- El Parc de Collserola
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Fer les fitxes del dossier complementari
- Recerca de llibres sobre el bosc
-Realització d’altres propostes d’activitats,
a escollir per treballar el bosc, les actituds i els
comportaments
- Treball amb la fitxa “L’escola cuida la Terra”

La Jornada a Can Coll

Casa dels 1h 15 min
Petits

- Consolidació de coneixements i conceptes
adquirits a l'entorn natural

- Treball a la “Casa dels Petits”. Espai organitzat
en forma de racons o àmbits de treball: fustes i
picots; observació; tocar i olorar; sons del bosc;
experimentar amb la fusta i el sòl del bosc;
petjades de fang, etc

Bosc

1 hora

- Elements propis i no propis d'un ambient natural
- El respecte i el tenir cura de l'entorn natural
- El paper de l'home en el bosc
- La recollida selectiva de les deixalles

- Desenvolupament d'un joc de sensibilització
que utilitza com a recurs unes deixalles
gegants. Es realitza dins el bosc i amb el suport
d'un educador o educadora de Can Coll
- Avaluació de la jornada amb els infants

Bosc
(Opcional)

45 minuts

- Elements de l'entorn natural
- Les plantes i els animals del bosc
- Diversitat d’espècies animals i vegetals al bosc

- Fer una “immersió” al bosc per tal de percebre
amb activitats ludicosensorials els elements que
ens ofereix.

Què hem après del Escola
bosc?

1 jornada

- Treball de conclusions i repàs dels continguts
apresos
- Vocabulari nou en relació al medi natural

- Realització d’algunes propostes d’activitats a
escollir pel mestre
- Valoració de les composicions efímeres, a través
de la foto feta per la mestra

Avaluació

1 jornada

- Reconeixement de nous conceptes i actituds
apreses

- Realització de diferents propostes a escollir per
avaluar si s'han assolit els objectius de la
unitat didàctica

Escola
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