
Can Coll1r cicle Educació infantil 2-3 anys 112,30 €

Propostes educatives
adreçades al món escolar

Mitjà-superior de Primària

Objectiu Nivell Proposta PreuLloc

Superior de Primària -
1r cicle ESO

C. Informació

Entorns del
pantà

Can CollInfantil-inicial de Primària 61,75 €

112,30 €

112,30 €

61,75 €

www.parcnaturalcollserola.cat EL CURS AL PARC+ informació a:

Superior de Primària - ESO

C. InformacióInfantil-inicial de Primària 112,30 €

Passejar i descobrir

Batxillerat - Cicles formatius -
Adults

ESO - Batxillerat -
Cicles formatius - Adults

ESO - Batxillerat -
Cicles formatius - Adults

ESO - Batxillerat -
Cicles formatius - Adults

C. Informació

Tota la serra

Tota la serra

C. Informació

112,30 €

112,30 €

116,40 €

117,05 €

Coneguem la granja de Can Coll
Descoberta del medi natural en contacte directe amb els animals
de la granja

Can Coll 61,75 €ESO - Cicles formatius Descobrim la vegetació de Collserola
Activitat d'1,5 h d'interpretació de la vegetació, que es
complementa amb una descoberta autoguiada pel professorat

C. Informació 112,30 €ESO L'obaga de Collserola
Situació geogràfica. Descoberta dels elements naturals

Formació d'adults Can Coll 61,75 €

El bosc de Collserola
Descoberta dels elements naturals del bosc mediterrani

Descobrim la granja de Can Coll
Visita guiada d'1,5 h a la granja, que es complementa amb una
proposta autoguiada pel professorat

L’alzinar de Collserola
Observació del paisatge i descoberta dels elements naturals d’un
alzinar

El pantà de Vallvidrera
Descoberta de l'entorn natural i de la història del pantà

Descobrim la Feixa dels Ocells
Activitat d'1,5 h d'observació d'ocells, que es complementa amb
una proposta autoguiada pel professorat

Descobrim la masia de Can Coll
Visita guiada d'1,5 h per l'interior de la masia. que es
complementa amb una proposta autoguiada pel professorat

Els ambients naturals de Collserola
Situació geogràfica i orientació. Descoberta d'elements i ambients
naturals de Collserola

Matinals Collserola
Itinerari de descoberta dels elements de l’ambient mediterrani

Collserola Tour
Interpretació del paisatge i del bosc mediterrani,amb autocar
i a peu

Nit d'astronomia
Iniciació a l'astronomia, observació d'estels, constel·lacions i
altres cossos celestes

Infantil-inicial de Primària Descobrim el bosc
Activitat d'1,5 h, d'experimentació amb elements de la flora i la
fauna, que es complementa amb una descoberta autoguiada

Can Coll 61,75 €

Batxillerat - Cicles formatius -
Adults

Can Coll

Collserola 9

INSCRIPCIONS

1- A partir del 2 de setembre,
truqueu  a Can Coll o al Centre
d'Informació per reservar data
segons l'activitat seleccionada.
Inscripcions de 9.30 h a 14 h.

2- Un cop feta la reserva, us
arribarà un correu electrònic amb
la confirmació de la data i el
número de c/c on haureu de fer

l'ingrés. Si s'escau, rebreu també
la convocatòria de la reunió de
mestres.

3- Abans de l'activitat, heu
d'ingressar l'import corresponent
i enviar, per correu electrònic o
per fax, el comprovant amb les
vostres dades al centre on es
realitzarà l'activitat.

Els preus són per a grups de 25
persones, exceptuant els marcats
amb un asterisc (*) que són per
a grups de 10, i el marcat amb
2 asteriscs (**) que és el preu
per hora i per a grups de 25
persones.

Telèfons de contacte:
C. Informació: 93 280 35 52
Can Coll: 93 692 03 96

Can Coll

Centre
d'Informació



45,15 €

Infantil - Primària La serra i
l'escola

112,30 €

Infantil - inicial de Primària

Inicial de Primària Can Coll

Can Coll

112,30 €

45,15 €

PreuLloc

Mitjà - superior de Primària

Superior de Primària

Mitjà de Primària

Superior de Primària

Mitjà de Primària

Mitjà de Primària

Superior de Primària

Mitjà de Primària

Mitjà - superior de Primària

Educació Especial

ESO - Batxillerat - Universitat

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Implicar-se i aprofundir

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Can Coll

Equipaments
del Parc

45,15 €

45,15 €

45,15 €

112,30 €

112,30  €

112,30 €

112,30 €

112,30 €

112,30 €

112,30 €

Cicles formatius - Universitat -
Professorat

Can Coll 40,43 €

*

Inicial de Primària Can Coll 112,30 €

Infantil - inicial de Primària

Infantil - inicial de Primària

Aproximar-se i conèixer Can Coll

Can Coll

112,30 €

112,30 €

ESO - Cicles formatius Can Coll 45,15 €

**

Can CollCicles  formatius - Universitat

ESO - Cicles formatius
*

*

Experimentem la granja
Treball amb els animals de la granja. Característiques i necessitats.
Els productes de l'hort

Experimentem el bosc
Descoberta del bosc, dels éssers vius que hi habiten i de les
relacions que estableixen entre ells

Experimentem la masia
Conèixer la masia a través del sentits. Qui hi vivia i quines coses
feien servir

Experimentem fent art al bosc
Conèixer el bosc a través dels sentits, concretant les emocions
en art efimer fet amb elements del bosc

Treballem Collserola
Descoberta de Collserola. Observació del paisatge, els éssers
vius i els ambients. Activitat autoguiada

Aproximació al món rural
El món del pagès. Animals de granja, hort i camps

Aproximació a la vegetació
Les adaptacions de les plantes al medi. La pol·linització. La
dispersió de llavors

Aproximació a la fauna
Descoberta i anàlisi de la diversitat de la fauna

Aproximació a la fauna vertebrada
Les tècniques i els recursos del naturalista. Les aus hivernants
i els mamífers de Collserola

Aproximació a la masia
Descoberta de la masia: l'edifici, l'espai de conreu i les persones
que hi vivien

Aproximació a l'ambient de la riera
Descoberta i anàlisi de la diversitat de formes de vida que acull
una riera

Aproximació històrica
La vida a pagès a Collserola fa 150 anys. El rol de la dona i de
l'home

Treballem el paisatge
Situació geogràfica i orientació. Interpretació del paisatge. Activitat
autoguiada

Treballem les plantes de l'alzinar
L'alzinar i els seus elements. El solell i l'obaga. Activitat autoguiada

Descoberta de la vegetació
Composició i estructura de la vegetació i factors ambientals. Influència
de pertorbacions i actuacions a la zona

Descoberta del medi
El paper ecològic dels espais naturals. Relacions entre factors
abiòtics, biòtics i antròpics

Collserola a l'abast
Descoberta de l'entorn natural i rural. Proposta didàctica feta
a mida per a cada grup

Cuidem la Terra, cuidem Collserola
La problemàtica ambiental i el compromís amb la conservació

Programes de col·laboració
Jornades de participació en el manteniment i la
gestió del Parc

Sessions de didàctica i cursos per a mestres
El Parc i el seu projecte educatiu. Recursos pedagògics per als
diferents nivells d'ensenyament. Activitats a mida

Estades de pràctiques
Una oportunitat d'apropament al món laboral

Objectiu Nivell Proposta

_____

_____

els elements naturals i/o les
relacions que s'estableixen


