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Índex propostes educatives

Passejar i descobrir
un primer contacte amb la realitat de Collserola

--  CCoonneegguueemm  llaa  ggrraannjjaa  ddee  CCaann  CCoollll 1r cicle Educació infantil, 1-3 anys 6
--  EEll  bboosscc  ddee  CCoollllsseerroollaa Educació infantil / Cicle inicial de primària 8
- DDeessccoobbrriimm  llaa  ggrraannjjaa  ddee  CCaann  CCoollll Educació infantil / Cicle inicial de primària 10
--  LL’’aallzziinnaarr  ddee  CCoollllsseerroollaa Cicle mitjà i superior de primària 12
- EEll  ppaannttàà  ii  llaa  rriieerraa  ddee  VVaallllvviiddrreerraa Cicle superior de primària/ 1r cicle d’ESO 14
--  DDeessccoobbrriimm  llaa  FFeeiixxaa  ddeellss  OOcceellllss Cicle superior de primària/ ESO 16
- LL’’oobbaaggaa  ddee  CCoollllsseerroollaa 1r i 2n cicle d’ESO 18
--  DDeessccoobbrriimm  llaa  vveeggeettaacciióó  ddee  CCoollllsseerroollaa 1r i 2n cicle d’ESO 20
--  DDeessccoobbrriimm  llaa  mmaassiiaa  ddee  CCaann  CCoollll Adults 22
- EEllss  aammbbiieennttss  nnaattuurraallss  ddee  CCoollllsseerroollaa Batxillerat / Cicles formatius / Adults 24
- MMaattiinnaallss  aa  CCoollllsseerroollaa 1r i 2n cicle d’ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults 26
- CCoollllsseerroollaa  TToouurr 1r i 2n cicle d’ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults 28
- NNiitt  dd’’AAssttrroonnoommiiaa 1r i 2n cicle d’ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults 30

Aproximar-se i conèixer
els elements i/o les relacions que s’estableixen

--  EExxppeerriimmeenntteemm  llaa  ggrraannjjaa Educació infantil / Cicle inicial de primària 33
- EExxppeerriimmeenntteemm  eell  bboosscc Educació infantil / Cicle inicial de primària 35
- EExxppeerriimmeenntteemm  llaa  mmaassiiaa Cicle inicial de primària 37
- EExxppeerriimmeenntteemm  ffeenntt  aarrtt  aall  bboosscc Cicle inicial de primària 39
- TTrreebbaalllleemm  CCoollllsseerroollaa Educació infantil / Cicle inicial de primària 41
- AApprrooxxiimmaacciióó  aall  mmóónn  rruurraall Cicle mitjà i superior de primària 43
- AApprrooxxiimmaacciióó  aa  llaa  vveeggeettaacciióó  Cicle superior de primària 45
- AApprrooxxiimmaacciióó  aa  llaa  ffaauunnaa Cicle mitjà de primària 47
- AApprrooxxiimmaacciióó  aa  llaa  ffaauunnaa  vveerrtteebbrraaddaa Cicle superior de primària 49
--  AApprrooxxiimmaacciióó  aa  ll’’aammbbiieenntt  ddee  rriieerraa Cicle mitjà de primària 51
--  AApprrooxxiimmaacciióó  aa  llaa  mmaassiiaa Cicle mitjà de primària 53
--  AApprrooxxiimmaacciióó  hhiissttòòrriiccaa Cicle superior de primària 55
- TTrreebbaalllleemm  lleess  ppllaanntteess  ddee  ll’’aallzziinnaarr Cicle mitjà de primària 57
- TTrreebbaalllleemm  eell  ppaaiissaattggee Cicle mitjà i superior de primària 59
- DDeessccoobbeerrttaa  ddee  llaa  vveeggeettaacciióó  ESO / Cicles formatius / Adults 61
- DDeessccoobbeerrttaa  ddeell  mmeeddii  ESO / Cicles formatius / Adults 63
- CCoollllsseerroollaa  aa  ll’’aabbaasstt Educació especial 65

Implicar-se i aprofundir
en el funcionament i la gestió de Collserola

- CCuuiiddeemm  llaa  TTeerrrraa,,  ccuuiiddeemm  CCoollllsseerroollaa Educació infantil i primària 68
- PPrrooggrraammeess  ddee  ccooll··llaabboorraacciióó ESO / Batxillerat  / Universitat 70
- SSeessssiioonnss  ddee  ddiiddààccttiiccaa Adults(cicles formatius, universitaris, mestres i professors ) 71
- EEssttaaddeess  ddee  pprrààccttiiqquueess Cicles formatius / Universitat 72
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Coneguem la Granja de Can Coll
1r cicle d’Educació infantil  - 2 a 3 anys

Activitat de descoberta del medi rural en contacte directe
amb els animals de la granja. La descoberta es du a terme
a través de l'experimentació amb els diferents sentits
(mirar, tocar, olorar i escoltar), afavorint els treball de les
emocions i establint vincles emotius amb l'entorn rural.

L'activitat es realitza amb un grup de 20 infants com a
màxim. En cas de ser 2 grups s'ofereixen dues possibilitats:
Opció A: 2 visites paral·leles de 2,15 h de durada màxima
per grup (2 educadors). 
Opció B: 2 visites consecutives d' 1,15 h de durada màxima
per grup (1 educador).

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu
quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics

• Reconèixer els animals de la granja com a éssers vius amb unes neces-
sitats: menjar, beure, espai
• Ser conscient de les responsabilitast en la cura dels animals de la
granja
• Establir una relació emotiva amb l'entorn rural i els seus elements,
identificant els límits  a partir de pautes establertes
• Adquirir actituds respectuoses amb els éssers vius i el medi rural:
animals, plantes, terra, aigua...

Metodologia

• Diàleg educador-infant
• Observació i manipulació estructurades
• Respostes intuïtives o suposicions
• Exercitació - pràctica

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
110099,,1100  € per educador

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..    E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

No

grups - classe (20 alumnes per grup)

Materials i recursos 

• Granja, animals, horts i masia de Can Coll
• Incubadora
• Maleta Conta Contes de granja

1133hh
1100  hh

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Granja i horts 1,15 h per a
cada grup classe
(altern)

-Els elements de l'entorn rural: la masia, la granja, el
camp, l'hort, el bosc.
- Descoberta dels animals de la granja.
- L'aliment dels animals. Les feines per tenir-ne cura.
- El cicle de la vida.

- Presentació de l'educador i de l'activitat.
- Exploració d'idees prèvies.
- Preparació del menjar dels animals de la granja: barrejar
cereals (blat, blat de moro, ordi i/o civada).
- Descoberta dels animals de pèl i de ploma.
- Repartiment del menjar.
- Observació del ànecs i els conills.
- L'ou i la gallina. Contacte amb els pollets.
- Valoració de l'ofici de granger.

Masia i entorns rurals 45 min - La vida al món rural.
- El respecte pels animals i l’entorn.

Activitat guiada pel professorat. Pot escollir una de les
següents activitats:
- Visita guiada pel professorat al vestíbul de les quadres ,
al graner i a la cuina de la masia.
- Lectura d'un conte a la cuina de la masia per apropar als
alumnes a la vida rural.
- Racó de contes per als infants al porxo del jardí.

Coneguem la Granja de Can Coll · 1r cicle d’Educació infantil - 2 a 3 anys

Fases del programa

OOppcciióó  BB

LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Granja i horts 2,15 h -Els elements de l'entorn rural: la masia, la granja, el
camp, l'hort, el bosc.
- Descoberta dels animals de la granja
- L'aliment dels animals. Les feines per tenir-ne cura.
- El cicle de la vida.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambient

- Presentació de l'educador i de l'activitat 
- Exploració d'idees prèvies.
- Preparació del menjar dels animals de la granja:

Recollir fulles de col a l'hort i trossejar-les.
Desgranar panotxa de blat de moro.
Barrejar el blat de moro amb blat, ordi i/o civada.
Moldre els cereals per elaborar la farina pel animals.

- Descoberta dels animals de pèl i de ploma.
- Repartiment del menjar.
- Observació dels ànecs i els conills.
- L'ou i la gallina. Contacte amb els pollets.
- Valoració de l'ofici de granger.
- Treball amb la fitxa “L’escola cuida la Terra”

Masia i entorns rurals
(Opcional)

45 min - La vida al món rural
- El respecte pels animals i l'entorn

Activitat guiada pel professorat:
- Visita guiada pel professorat al vestíbul de les quadres ,
al graner i a la cuina de la masia.
- Lectura d'un conte a la cuina de la masia per apropar als
alumnes a la vida rural.
- Racó de contes per als infants al porxo del jardí.

OOppcciióó  AA
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

No

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:
1133::3300  hh

1100  --1100..3300  hh

dies setmana:44

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on 

haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
110099,,1100 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..    FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..      E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Objectius didàctics

• Analitzar la diversitat de formes de vida d'un determinat ambient
• Diferenciar el medi urbà del medi natural
• Identificar el bosc i els seus elements per mitjà dels sentits
• Observar directament i identificar els elements naturals
• Interès per l'entorn i iniciació a la descoberta
• Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural

Competències bàsiques

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

Metodologia de treball 

• Itinerari guiat
• Diàleg educador/a-alumnat
• Contacte directe amb l’entorn
• Aprenentatge a través del joc
• Observació estructurada
• Intercanvi d'experiències

Materials i recursos utilitzats

• Audiovisual del Parc
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
• Itinerari de les fonts als entorns del Centre d'Informació

Activitat de descoberta dels diferents elements naturals del
bosc mediterrani al voltant del Centre d'Informació del
Parc de Collserola.
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Centre
Informació

30 min. - El Parc de Collserola. - Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l’audiovisual “El nostre bosc”.

Entorns
del Centre

2:30 hores - L'arbre i les seves parts.
- Fulles: formes, mides i colors.
- Observació de diversos elements del bosc.
- Els rastres dels animals.

- Itinerari pel bosc
- Diverses activitats i jocs de descoberta.
- Comiat.

El bosc de Collserola · Educació infantil (4-6 anys) - Cicle inicial de primària

Fases del programa
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Descobrim la granja de Can Coll
Educació infantil - Cicle inicial de primària

Us proposem una activitat plantejada com un recurs que
s'incorpora a la programació de l'escola i permet treballar
continguts relacionats amb la granja, l'hort i el treball
agrícola, de forma directa i participativa.
L’activitat combina una visita guiada a la granja d’una hora
i mitja amb una passejada autoguiada pels espais rurals de
la masia.

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu
quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics

• Assenyalar diferències morfològiques i l’alimentació dels animals de
la granja
• Observar directament l’entorn rural
• Valorar l’esforç que representa treballar en un entorn rural

Materials i recursos utilitzats

• Material  documental informatiu
• Material audiovisual
• Guia didàctica per al professorat
• Materials per a l’alumnat

Metodologia

• Diàleg educador-usuari
•  Observació i manipulació estructurades
• Respostes intuitives o suposicions
• Exercitació - pràctica
•  És obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia

Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:33

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
6600  € per grup - classe (25 alumnes per grup)

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..    E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Sí

Suport durant l’activitat

• Eines: garbells, galledes, cistells
•  Molí, ulleres de rotecció
•  Incubadora, caixa calenta, ovoscopi, pollets
•  Granja: corrals i animals
•  Hort

grups - classe (25 alumnes per grup)

1133::3300  hh
1100  hh

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 2 hores - El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Els animals de la granja.
- Les feines i l'entorn agrícola.
- Les necessitats dels animals.
- L'origen d'alguns aliments.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambient.

- Utilització de les fitxes de treball previ.
- Visualització de l’audiovisual sobre la granja i
els conreus.
- Reflexió sobre les necessitats dels animals i els
aliments de l'hort.
- Treball amb la fitxa: "L'Escola cuida la Terra".

Treball a Collserola Aula Rural 30 minuts - Els aliments dels animals.
- Les matèries primeres.
- L'elaboració del menjar.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Preparació del menjar (moldre blat, collir i
preparar col, o feines alternatives segons
la disposició de l'hort).

Granja 30 minuts - Els animals propis de la granja.
- L'habitacle dels animals i les seves necessitats.
- El respecte pels animals.

- Repartir el menjar i tocar els animals mentre
se'ls alimenta.

Aula Rural,
Granja Vella

30 minuts - El cicle de la gallina: l'ou, la incubadora i els pollets.
- Els conills i els llorigons.
- El respecte pels animals.

- Explicació oral del cicle de la gallina i l'ou.
- Contacte directe amb els pollets i els llorigons.

Masia i
entorns
(optatiu)

1,5 hores - La casa de pagès.
- La vida agrícola al segle XIX.
- L’aprofitament dels recursos naturals

- Visita autoguiada pel mestre a les estances
rurals i pels entorns de la masia.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Sensacions i sentiments que  es generaren en 
treballar a la granja.
- Les necessitats dels éssers vius i dels animals de la
granja.
- El treball del pagès. 
- La producció i l'origen dels aliments i les matèries
primeres.

- Utilització de les fitxes de treball posterior. 
- Reflexió oral sobre l'estada a Can Coll.
- Reflexió sobre les necessitats dels animals.

domèstics i els animals del bosc.

Descobrim la granja de Can Coll · Educació infantil - Cicle inicial de primària

Fases del programa
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A

dl dm dm dj dv ds dg

mesos: 1133::3300  hh

dies setmana:44

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o un correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on

haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
110099,,1100 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..  FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..  E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia de treball 
• Itinerari guiat
• Diàleg educador/a-alumnat
• Contacte directe amb l’entorn
• Aprenentatge a través del joc
• Treball en grups de 4-5 persones
• Observació estructurada
• lntercanvi d'experiències

Materials i recursos utilitzats
• Audiovisual del Parc
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
• Itinerari de l'alzinar als entorns del Centre d'Informació
• Fitxes d'identificació de plantes i ocells

Competències bàsiques

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

Objectius didàctics

• Interès per l'entorn i iniciació a la descoberta
• Diferenciació dels elements del paisatge
• Observar directament i identificar els elements naturals
• Identificació de les plantes més comunes
• Ús de material senzill per a l'identificació de plantes
• Recerca i identificació de rastres d'animals
• Reflexionar sobre la presència humana en el medi natural
• Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural

Activitat d'observació del paisatge i de descoberta dels
elements naturals d'un alzinar.

1100  --1100..3300  hh
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Centre
Informació

30 min - El Parc de Collserola. - Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l’audiovisual “El nostre bosc”.

Entorns
del Centre

2:30 hores - Les parts de la planta.
- Els rastres dels animals.
- Com s'amaguen els animals.
- Les dificultats de viure al bosc.

- Identificació de les plantes de l'alzinar.
- Joc d'observació.
- Posada en comú.
- Comiat.

L'alzinar de Collserola · Cicle mitjà i superior de primària

Fases del programa
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Calendari i horari
RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A

di dm dm dj dv ds dg

mesos: 1133::3300  hh

dies setmana:

PPrrooffeessssoorrss//  eess Mínim per grup-classe

22

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on

haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
110099,,1100 € per grup-classe. (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, s/n 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..  FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..  E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia

• Diàleg educador/ alumnat
• Observació estructurada
• Anàlisi de les relacions que es donen entre els diferents elements 
d'un espai com el pantà de Vallvidrera. 
• Debat  o contrast dels diferents punts de vista
• Treball en grups de 4-5 persones

Materials i recursos utilitzats

• Exposició El pantà de Vallvidrerà
• Binocles, lupes i altres elements pel mostreig
• Fitxes d'identificació de rastres de mamífers
• Fitxes d'identificació de plantes, ocells, amfibis i rèptils
• Fitxes d'identificació d'organismes invertebrats i plantes aquàtiques
• Claus dicotòmiques senzilles
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència social i ciutadana
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius didàctics

• Investigar el perquè de la presència del pantà de Vallvidrera a la serra. 
• Relacionar la disponibilitat d'aigua a Collserola amb la climatologia,
valorant la importància d'aquest recurs als ecosistemes mediterranis.
• Descobrir els elements biològics de l’ecosistema aquàtic del pantà.
• Deduir l'ús històric i actual del pantà, i la gestió que es porta a terme.
• Comprendre les conseqüències de l'alliberament intencionat d'es-
pècies al·lòctones al medi natural.
• Saber argumentar sobre la compatibilitat d'usos i la necessitat de
regulació de les activitats humanes en aquest espai.

Itinerari de descoberta del pantà de Vallvidrera i dels
ambients naturals que l'envolten. Investigació sobre l'ús de
l'aigua a Collserola, sobre els elements arquitectònics
d'aquest espai relacionats amb l'ús de l'aigua i sobre els
ambients aquàtics presents.

1100--1100..3300  hh
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Zona
d’accés al
pantà

20 min - El Parc de Collserola. 
- Un pantà a Collserola.
- Característiques dels ambients mediterranis.

- Benvinguda i presentació.
- Plantejament del tema de recerca.

Tram de la
riera

25 min. - El clima i els recursos de l’aigua a Collserola. - Apunts sobre la climatologia de la serra.
- Descoberta dels cursos d’aigua i de les seves
característiques. 

El pantà de
Vallvidrera

10 min. - L'aigua com a recurs bàsic.

- Evolució del poblament  i de l'ús de l'aigua. 

- Treball sobre les característiques  ambientals

de la zona.

Entorns
dels pantà

1h. 40 min. - Les plantes i els animals més freqüents del medi

aquàtic. 

- L'aigua, element necessari per a la vida.

- Les espècies invasores i els seus efectes.

- El mina Grott, la presa i la caseta del guarda. 

- Ús actual de la zona i gestió de l'espai.

- Descoberta per grups de la vegetació i la

fauna associada al pantà i als seus voltants.

Observació, identificació i registre.

- Descoberta per grups dels diferents elements

del pantà i el seu entorn: el mina Grott, la presa

i la casa del guarda. Característiques i funció.

Dinamitzat directament pel mestre.

Caseta del
guarda

20 min. -  Activitat de síntesi: el paisatge la importància

dels espais aquàtics i la gestió del territori.

- Organització de dades i observacions

obtingudes.

- Recerca de respostes a la pregunta inicial. 

- Comiat

El pantà de Vallvidrera

Fases del programa
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Descobrim la Feixa dels Ocells                                            
Cicle Superior de Primària i ESO

Proposta que cerca introduir als alumnes en les tècniques
d’observació ornitològica. Descoberta de la població d’ocells
hivernants als boscos i conreus del Parc Natural de la Serra
de Collserola.
L’observació d’ocells als amagatalls de la Feixa, guiada per
un educador del Parc, es combina amb una activitat auto-
guiada pels boscos de l’entorn proper de Can Coll CEA.

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu quedar
a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics

• Identificar tècniques d’observació de la natura 
• Descobrir i analitzar la diversitat d’ocells del Parc de Collserola
• Sintetitzar els resultats obtinguts. Establir hipòtesis
• Descobrir noves formes d’estudi de l’entorn natural
• Afavorir una actitud conscient davant del medi

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material documental per a la preparació a l’escola
• Binocles per a cada alumne
• Quadern de camp
• Fitxes d’identificació dels ocells de Collserola
• Amagatalls (hides) per al treball d’observació d’ocells

Metodologia

• Treball de camp d’observació
• Treball en equip
• Observació estructurada
• Diàleg educador - alumnat
• És obligatòria l’assistència dels mestres a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

Sí

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:55

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
6600  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh
1100  hh

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Repàs del continguts de la proposta educativa.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambinet.

- Estudi del plànol-guia del Parc de Collserola.
- Recerca d’informació sobre la fauna del Parc.
- Cerca dels coneixements previs dels alumnes
sobre els ocells del Parc.
- Treball amb la fitxa: “Collserola et cuida, cuida
Collserola” i "L'escola treballa per la Terra”.

Treball  a Can Coll Equipament 30 minuts - Explicació del mètode d’estudi.

- Treball sobre els coneixement previs dels alumnes.

- Repàs d’actituds favorables per a l’observació.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
-Organització dels equips i repartiment dels
materials d’observació.

- Ús dels binocles.

- Exercicis d’agudesa visuals.

Feixa dels

Ocells

1 hora - La diversitat d’ocells a Collserola.

- Concentració i esforç per l’identificació d’ocells.

- Treball d’observació a la Feixa dels Ocells.

- Comparació i identificació d’espècies.

Entorns de

Can Coll

1hora 30 minuts - La Serra de Collserola, passat i present.
- Relacions dels éssers vius amb el medi.
- Les espècies vegetals més representatives de
Collserola

- El profesorat guiarà aquesta part de la sortida i
podrà escollir una o dues de les següents acti-
vitats: 
- Passejada pels boscos i conreus de 
la finca de Can Coll: 1h30’.
- Joc d’identificació d’espècies 
vegetals amb claus dicotòmiques: 1h.
- Visita i treball a l’exposició “L’home i el medi a
Collserola”: 45’.

Posterior a la visita Escola 1 hora - Treball de conclusions.
- El medi natural com a font de vivències.
-L’importància dels espais naturals protegits.

- Cerca d’informació sobre espècies detectades.
- El que hem après.

Descobrim la Feixa dels Ocells · Cicle superior de primària i ESO

Fases del programa
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1r i 2n cicle d’ESO
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)
S O N D G F M A M J J A

dl dm dm dj dv ds dg

mesos: 1133::3300  hh

dies setmana:22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on

haureu de fer l’ingrés.
3- Abans de l’activitat, heu d’ingressar l’import corresponent i enviar, per correu electrònico per fax el comprovant amb les vostres dades.

Preu
110099,,1100 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..  FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..    E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia de treball 

• Itinerari guiat
• Diàleg educador/a-alumnat
• Contacte directe amb l’entorn
• Treball en grups de 4-5 persones
• El joc com a mitjà per l'aprenentatge
• Observació estructurada
• Debat o contrast de punts de vista

Materials i recursos utilitzats

• Vídeo del Parc
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
• Fitxes d'identificació de plantes i ocells
• Claus dicotòmiques senzilles

Competències bàsiques

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

Objectius didàctics

• Observar directament i identificar els elements naturals 
• Ús de material senzill per a l'identificació de plantes
• Recerca i identificació de rastres d'animals
• Deducció d'estratègies per sobreviure en base a observacions reals
• Adquirir correcció en les observacions realitzades
• Conèixer l'existència d'una gran diversitat d'organismes i les 
interdependències entre ells i el medi físic
• Reflexionar sobre la presència humana en el medi natural i la 
transformació del paisatge
• Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural
• Desvetllar l'interès per l'entorn i estímul de la descoberta

Situació geogràfica i descoberta d'elements naturals al
voltant del Centre d'Informació del Parc de Collserola.

1100--1100..3300  hh
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Centre
d’Informació

50 min - El Parc de Collserola.
- Situació geogràfica.
- La fauna i la seva gestió.

- Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l’audiovisual “El Parc de Collserola”.
- Treball amb la maqueta.

Entorns del
Centre

2:10 hores - Les plantes més freqüents, observació i dibuix.
- L'ambient mediterrani.
- Estratègies de la fauna per sobreviure.
- Les alteracions del medi per l'home.

- Descoberta de la vegetació i la fauna.
- Interacció home/natura.
- Comiat.

L'obaga de Collserola · 1r i 2n cicle d’ESO

Fases del programa
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Descobrim la vegetació de Collserola                                            
ESO i Cicles formatius

Aprendrem a identificar els principals protagonistes de la
vegetació de la Serra. 
Descobrirem algunes formacions vegetals i analitzarem les
relacions entre la seva estructura, composició, factors
ambientals i la intervenció humana.
L’activitat combina una part guiada per un educador del
Parc i una guiada pel professorat.

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu
quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics

• Identificar espèceis vegetals amb claus dicotòmiques
• Analitzar les relacions entre els diferents elements d'un ecosistema i
valorar les repercussions que pot suposar qualsevol intervenció
• Valorar què representa l'existència dels espais naturals i de les zones
boscoses per a la supervivència de la vida en el planeta

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Fitxes de treball per a l'alumnat
• Recursos didàctics diversos
• Exposició, maqueta de Collserola 

Metodologia

• Treball de camp d’observació
• Treball en equip
• Observació estructurada
• Diàleg educador-alumnat
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
6600  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

alumnes per grup 

SI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups-classe (25 alumnes per grup)

55--88

22

PPrrooffeessssoorrss//  eess MMíínniimm::  per grup-classe22
1133::3300  hh

1100  hh

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Centre
escolar

3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit
- Plantejament de la descoberta: aspectes organit-
zatius, metodològics, etc.
- Bones pràctiques.

- Cerca dels coneixements previs dels alumnes
sobre el Parc.
- Visionat del video “Collserola és vida”. 
- Explicació del que es farà a la sortida. 
- Organització dels grups de treball.
- Treball amb el fulletó "L'escola cuida la Terra"
"Collserola et cuida, cuida Collserola"

Treball  a Collserola Bosc 1 h 30 minuts - Les espècies vegetals més representatives de

Collserola.

- Relació entre la vegetació i els factors ambientals.

- La influència de l’activitat humana en la vegetació.

- Passejada per descobrir algunes comunitats

vegetals de la Serra.

- Joc d'identificació d'espècies vegetals amb les

claus dicotòmiques.

Entorns de

Can Coll

1 h 30 minuts - La Serra de Collserola: situació, límits, relleu,

clima, municipis.

- El paisatge de Collserola.

El professorat guiarà aquesta part de la sortida i

podrà escollir una o dues de les següents acti-

vitats: 

- Excursió al Puig de la Guàrdia.  1 h - 1:30 h.

- Visita i treball a l'exposició “L'home i el medi a

Collserola”. 30 - 45  minuts.

- Treball a la maqueta de Collserola. 30 - 45

minuts.

Posterior a la visita Centre

escolar

1 hora - Treball de conclusions
- El medi natural com a font de vivències
- L’importància dels espais naturals protegits

- Repàs dels continguts treballats
- Realització del joc: “Interactiu  Vegetació”.

Descobrim la vegetació de Collserola · ESO i Cicles formatius

Fases del programa
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Descobrim la Masia de Can Coll
Adults

Can Coll és una masia senyorial amb més de 500 anys
d'història, rodejada de boscos i conreus, situada al
municipi de Cerdanyola del Vallès. Restaurada com a centre
d'educació ambiental, la seva visita representa una opor-
tunitat per conèixer com era la vida a pagès. 

L’activitat combina una visita guiada a la masia d’una hora
i mitja amb una passejada autoguiada pels entorns.

L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu
quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics

• Conèixer una part del patrimoni del Parc Natural de la Serra de
Collserola 
• Comprovar l'evolució arquitectònica de la masia
• Adonar-se dels canvis en els usos del recursos naturals
• Manipular les eines, atuells i mecanismes del portal
• Conèixer la indumentària del segle XVIII

Materials i recursos utilitzats

• Material  documental, audiovisual i didàctic
• Audiovisual de presentació "Can Coll, 500 anys"
• La masia: façanes, estances, mobiliari i atuells
• La xarxa d’aigües
• El rellotge de sol, el penell i la brúixola

Metodologia

• Procediments d'observació-deducció i manipulació
• Activitats sensorials

Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups de 25 persones

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
6600  € per grup de 25 persones

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Sí

1133::3300  hh

1100  hh

Competències bàsiques

• Competència social i ciutadana
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 1-3 hores - El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- El món rural a Collserola.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambient

- Treball de coneixement del Parc de Collserola.
- Treball per a la sortida: metodologia i actituds.
- Treball amb la fitxa: “Collserola et cuida, cuida
Collserola” i "L'escola treballa per la Terra”. 

Treball a Collserola Masia 30 minuts - El Parc de Collserola.
- L’evolució de la masia de Can Coll des de 1495.

- Breu presentació del Parc.
- Audiovisual: “Can Coll, 500 anys”.

Masia 1 hora - Les estances, el mobiliari, les eines i els atuells. - Descoberta de les estances, el mobiliari i els
atuells.

Exterior 1,5 hores Passejada autoguiada pels entorns:
- Les façanes i la seva orientació.
- El rellotge de sol i el penell.
- La gestió de l’aigua.

---Observació de les façanes amb els seus
elements significatiustxes: El pagès
intel·ligent.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Els espais protegits.
- L'aigua , un bé escàs. 
- La casa bioclimàtica.

- Debat: característiques d'una casa bioclimàtica.
La casa de pagès és respectusosa amb el medi
ambient?

Descobrim la Masia de Can Coll · Adults 

Fases del programa
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A

dl dm dm dj dv ds dg

mesos: 1133::3300  hh

dies setmana:22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on
haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
110099,,1100  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..    FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..    E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia de treball 
• Itinerari guiat
• Diàleg educador/a-alumnat
• Contacte directe amb l’entorn
• Treball en grups de 4-5 persones
• Observació estructurada
• Debat o contrast de punts de vista

Materials i recursos utilitzats
• Vídeo del Parc
• Exposició permanent
• Maqueta de Collserola
• Fitxes d'identificació de plantes i ocells, i clau dicotòmica
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic

Competències bàsiques

• Competència social i ciutadana
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius didàctics

• Ús de claus dicotòmiques per la identificació de plantes
• Observar directament i identificar els elements naturals 
• Comparar les diferents comunitats vegetals
• Els organismes vius i les adaptacions al medi
• Adquirir correcció en les observacions realitzades
• Adonar-se de la dependència entre els organismes i el medi físic
• Usos del territori
• Presència humana en el medi natural i transformació del paisatge
• Desvetllar d'interès per l'entorn i estímul de la descoberta
• Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural

Activitat de descoberta guiada al voltant del Centre
d'Informació del Parc de Collserola. Situació geogràfica.
Descoberta d'elements i ambients naturals de Collserola.

1100--1100..3300  hh
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Centre
Informació

50 min - Situació geogràfica .
- Interpretació del paisatge.
- Característiques dels ambients mediterranis.
- La fauna i la seva gestió.

- Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l’audiovisual“El Parc de Collserola”.
- Visita guiada a l’exposició permanent.
- Treball amb la maqueta sobre el territori.

Entorns
del Centre
d’Inform.

2:10 hores - Identificació espècies vegetals més comunes i
adaptacions al clima mediterrani.
- Descripció i identificació dels rastres de la fauna i
els seus hàbitats.
- Concepte ENP.
- Relació de les espècies amb el medi.
- Interpretació del paisatge.

- Les plantes de l'alzina, la màquia i la pineda.
- La fauna de Collserola.
- Actuacions humanes al medi.
- Joc de simulació.
- El paisatge.
- Comiat.

Els ambients de Collserola · Batxillerat / Cicles formatius / Adults

Fases del programa
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A

dl dm dm dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:44

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on 

haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
110099,,1100  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..    FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..  E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia de treball 

• Itinerari guiat
• Diàleg guia-alumnat
• Contacte directe amb l’entorn
• Observació estructurada
• Debat o contrast de punts de vista

Materials i recursos utilitzats

• Mapes i brúixoles
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
• A triar entre 3 possibles itineraris

Competències bàsiques

• Competència social i ciutadana
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal

Objectius didàctics

• Aprendre a observar i interpretar els diversos elements naturals
• Interpretació de mapes i orientació
• Desvetllar l'interès per conèixer i respectar la diversitat d'essers vius
• Fer de l'exercici físic una eina per a l'aprenentatge
• Conèixer alguns elements del patrimoni de Collserola

1133::3300  hh
1100--1100..3300  hh

Un itinerari de descoberta dels elements naturals de
l'ambient mediterrani en què l'exercici físic en contacte
amb la natura pren protagonisme.
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Diversos
indrets del
Parc

3 hores - Situació geogràfica i relleu.
- Concepte: Espai Natural Protegit (ENP).
- Característiques dels ambients mediterranis.
- Interpretació del paisatge.

- Presentació de l’educador i de l’activitat.
- Itinerari guiat per la serra de Collserola.
- Comiat.

Matinals a Collserola · ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults

Fases del programa
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ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)
dg

mesos:

dies setmana:
22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on 

haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
111133,,1100 € per grup-classe (fins a 25 alumnes). (El preu no inclou l’autocar)

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..    FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..    E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia

• Itinerari guiat en autocar i a peu
• Diàleg educador/a-alumnat
• Observació estructurada
• Debat o contrast de punts de vista

Materials i recursos utilitzats

• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
• Mapes i brúixoles
• Audiovisual del Parc
• Exposició permanent

S O N D G F M A M J J A

dl dm dm dj dv ds

Competències bàsiques

• Competència social i ciutadana
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Objectius didàctics

• Analitzar la diversitat de formes de vida d'un determinat ambient
• Interpretar el paisatge des d'alguns miradors de Collserola
• Prendre consciència de la diversitat d'ambients de Collserola
• Aprendre a orientar-se
• Tenir una visió global del Parc de Collserola i de l'entorn
• Observar directament i identificar els elements naturals i urbans
• Desvetllar d'interès per conèixer i respectar la diversitat d'éssers vius
de l'entorn.

Activitat que combina trams de recorreguts que es fan amb
autocar amb alguns trams d'itinerari a peu. L'activitat
ofereix la possibilitat de tenir una visió general de
Collserola. Es fa parada en diversos punts panoràmics, i
ens endinsem a peu a l'interior del bosc, primer a la font
d'en Ribes i, més tard, a la font de la Budellera.

1133::3300  hh
1100--1100..3300  hh
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss      

Visita a Collserola Serra de
Collserola

3 hores - Situació geogràfica .
- Interpretació del paisatge.
- Característiques dels ambients mediterranis.

- Presentació.
- Recorregut en autocar pels miradors de
Collserola.
- Passejada a la font d'en Ribes i de la
Rabassada.
- Passejada de Vallvidrera fins el Centre
d'Informació per la font de la Budellera
(Opcional).

Centre
Informació

30 min - Concepte: Espai Natural Protegit (ENP).
- Visita a l'exposició.

- Concepte: Espai Natural Protegit (ENP).
- Visita a l'exposició.
- Audiovisual.
- Exposició permanent.
- Comiat.

Collserola Tour · ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults

Fases del programa
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NO

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centre d’Informació del Parc

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A

dl dm dm dj dv ds dg

mesos:
2233  hh

2200..3300  --  2211  hhdies setmana:11

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu i el número de c/c on 

haureu de fer l’ingrés.
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.

Preu
111133,,7755 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó,,  Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 9933  228800  3355  5522..    FFaaxx..  9933  228800  6600  7744..    E-Mail: ccii@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia de treball 

• Diàleg educador/a-alumnat
• Observació estructurada

Materials i recursos utilitzats

• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
• Telescopi per a realitzar les observacions

Competències bàsiques

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

Objectius didàctics

• Coneixement de l'existència del Parc de Collserola
• Reconeixement de les principals constel·lacions
• Observació dels astres amb el telescopi (planeta, galàxia...)
• Ús i manipulació dels aparells d’observació astronòmica
• Presa d’actitud positiva davant el medi natural nocturn

Activitat d'iniciació a l'astronomia, observació d'estels,
constel·lacions i altres cossos celestes.
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Visita a Collserola Serra de
Collserola

2 hores - El Parc de Collserola.
- Què és el telescopi i com funciona.
- El cel: principals constel·lacions i història de
l’astronomia.
- Manipulació del telescopi.
- Observació d'estels.

- Presentació de l’educador i de l’activitat.
- Introducció al coneixement de les constel·lacions.
- Observació del cel a ull nu i amb el telescopi.
- Comiat.

Nit d'astronomia · ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults

Fases del programa



Aproximar-se i conèixer
els elements i/o les relacions que 
s’estableixen
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Experimentem la granja
Educació infantil i cicle inicial de primària

Us proposem una activitat plantejada com un recurs que
s'incorpora a la programació de l'escola i permet treballar
continguts relacionats amb la granja, l'hort i el treball
agrícola, de forma directa i participativa. 

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Afavorir el contacte respectuós amb els animals, plantes, terra
i aigua, i l'expressió dels sentiment que això genera

• Estimular la descoberta sensorial per part del nen d'allò que
l'envolta per tal de millorar la percepció que té de l'entorn
• Descobrir les característiques i necessitats dels éssers vius, a partir
de la reflexió sobre les necessitats pròpies del nen
• Conèixer els productes que trobem al camp i relacionar-los amb la
vida diària, per establir relacions entre el medi natural i les persones

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material audiovisual i documental per a la preparació a l'escola
• Granja, animals, horts i camps de Can Coll
• Aliments i altres matèries primeres
• Eines per al treball a la granja

Metodologia

• Participació activa en les feines de la granja
• Manipulació de materials diversos
• Presentació de situacions noves i resolució dels problemes que
en poden sorgir

• Adquisició de nous aprenentatges i habilitats
•  És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



44

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh
1100  hh

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personall

dl dm dc dj dv ds dg
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 2 hores - El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Els animals de la granja.
- Les feines i l'entorn agrícola.
- Les necessitats dels animals.
- L'origen d'alguns aliments.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient.

- Utilització de les fitxes de treball previ.
- Visualització de la presentació en PowerPoint
sobre la granja i els conreus.
- Reflexió sobre les necessitats dels animals i els
aliments de l'hort.
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per 
la Terra".

Treball a Collserola Horts i
granja

2 hores - Els aliments dels animals.
- Les matèries primeres.
- L'elaboració del menjar.
- Les eines de la granja.
- Els animals propis de la granja.
- L'habitacle dels animals i les seves necessitats.
- El respecte pels animals.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Preparació del menjar: desgranar(només P3 i
p4) i moldre blat de moro, collir i preparar col, o
feines alternatives segonsla disposició de l'hort).
- Treball als corrals: feines diferents segons les
possibilitats dels nens (neteja de galliners,neteja
dels corrals de la burra i de la vaca, cavar el
galliner per a cercar-hi cucs, regar els arbres dels
corrals, escombrar la palla, llençar fems al
femer...).
- Repartir el menjar i tocar els animals mentre
se'ls alimenta.

Aula rural 1/2 hora - El cicle de la gallina: l'ou, la incubadora i els pollets.
- Els conills i els llorigons.
- El respecte pels animals.

- Explicació oral del cicle de la gallina i l'ou.
- Contacte directe amb els pollets i els llorigons.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Sensacions i sentiments que  es generen en 
treballar a la granja.
- Les necessitats dels éssers vius i dels animals de la
granja.
- El treball del pagès. 
- La producció i l'origen dels aliments i les matèries
primeres.

- Utilització de les fitxes de treball posterior.
- Reflexió oral sobre l'estada a Can Coll.
- Reflexió sobre les necessitats dels animal.
domèstics i els animals del bosc.

Experimentem la granja · Educació infantil i cicle inicial de primària

Fases del programa
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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 conei-
xements 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’equi-
pament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Investigar i descobrir, utilitzant tots els sentits i capacitats potencials
(curiositat, interès, fantasia, etc) per tal de construir el propi apre-
nentatge.
• 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

Metodologia

• 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

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



44

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

Competències bàsiques

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

dl dm dc dj dv ds dg
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

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
Petits

1h 15 min - 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
bosc?

Escola 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 Escola 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

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

Fases del programa
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Experimentem la masia
Cicle inicial de primària

Aquest programa pretén aportar als alumnes un concepte
general de la masia, les persones que hi vivien i l'activitat
que s'hi feia. L'edifici, les estances, el mobiliari, els vestits,
algunes eines agrícoles, els atuells, l'entorn immediat, etc.
ofereixen un gran nombre de recursos per al coneixement.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Conèixer els elements arquitectònics bàsics i les estances més  
importants de la masia, mobiliari, atuells, etc.

• Conèixer com eren les persones que vivien a la masia i què hi feien.
• Vestir-se amb la indumentària del segle XVIII.
• Conèixer la cuina: estris i mobiliari.
• Observar les façanes i dibuixar-ne alguns elements.
• Fer l’inventari de la granja.
• Afavorir el respecte pel patrimoni històric i natural del món rural.
• Escoltar un conte i resoldre jocs de paraules.

Materials i recursos utilitzats

• Dossier del mestre
• Fitxes dels alumnes 
• La masia, amb el seu mobiliari i atuells
• La indumentària del segle XVIII: Sr. Coll, mestressa, pubilla,
fadristern, masover, dida, minyona, carreter, vaquer i pastor

• La granja i la vinya
• Plafons informatius
• Àudios i càmera fotogràfica

Metodologia

• Activitat lúdico-pràctica.
• Procediments d'observació, manipulació i deducció. 
•  Saber donar resposta a situacions inèdites.
• Treball independent i per grups.
• És obligatòria l’assistència dels mestres a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



33

11

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

Competències bàsiques

• Competència artística i cultural
• Competència social i ciutadana
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal

dl dm dc dj dv ds dg
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- El món rural a Collserola.
- La casa del pagès i la seva família.
- Indumentària del pagès.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient.

- Treball de coneixement del Parc de Collserola.
- Recollida de fotografies de pagesos, de cases
de pagès i de les activitats que feien.
- Investigació de com vivien i com vestien els
nostres avantpassats.
- Treball per a la sortida: metodologia i actitud
- Treball amb la fitxa “L’escola Treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Masia,
granja i
vinya

3 hores - La casa de pagès (arquitectura, estances, etc.).
- La família. 
- Els entorns de la masia.
- La vida agrícola al segle XIX.
- L’aprofitament dels recursos naturals.

- Presentació de l’activitat i dels educadors.
- Breu itinerari de localització dels punts de
treball.
- Treball de descoberta de la masia amb fitxes.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - La casa de pagès i la gent que hi vivia com a font
de vivències i aprenentatges.

- Revisió oral de l'activitat.
- Posada en comú i repàs de les fitxes.
- Comentari de les imatges de la “Foto de la
família”

Experimentem la masia · Cicle inicial de primària

Fases del programa
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Experimentem fent art al bosc                                             
Cicle inicial de primària

Les emocions manifesten d’una manera especial i única com es copsa allò
que passa i es viu en el nostre entorn. Aporten sensibilitat a la concreció
del que fem, en l’adquisició de coneixement i en la significació que tenen
per a cadascú.
Aquest programa proposa conèixer el bosc a través del llenguatge dels
sentits, concretant l’emoció viscuda amb un treball genuí i efímer, indi-
vidual o col.lectiu amb els propis elements del bosc . El programa insisteix
en la percepció dels valors naturals i proposa activitats ludicosensorials
perquè l’entorn màgic del bosc alimenti els vincles amb la natura.
L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a dinar; l’e-
quipament es tanca a les 16 h

Objectius didàctics

• Conèixer les fragàncies, sons i formes que guarda el bosc
• Estimular i desenvolupar les capacitats estètiques i expressives
mitjançant activitats ludicosensorials individuals i col·lectives
• Expressar les emocions configurant amb els propis elements del bosc
un treball artístic i efímer. Titular i explicar el treball artístic
• Interpretar els paisatges, respectar la natura i gaudir-ne
• Contribuir al desenvolupament de les competències comunicatives,
personals i en el coneixement i la interacció amb el món físic

Materials i recursos utilitzats

• Els propis recursos del bosc: sorolls, fragàncies i materials natural
(escorces, troncs, fruits, fulles, soques, pedres, etc.)

• Dossier del mestre. Fitxes i materials complementaris per treballar
materials naturals a l'escola abans i desprès de la jornada
• Espais al bosc: La font de Sant Pau, l'alzinar amb pins i una torrentera
• Contes i cançons relacionades amb el bosc, màscara de senglar

Metodologia

• Contacte directe amb el bosc
• Jocs sensorials
• Percepció, identificació i quantificació de sons, olors i formes
• Expressió de l'emoció en un treball artístic efímer
• Explicació del treball
• Fotografia amb el nom de la composició efímera
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



22

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll,,  Centre d’Educació Ambiental.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

Competències bàsiques

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència artística i cultural
• Competència social i ciutadana
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal

dl dm dc dj dv ds dg
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Què sabem del bosc? Escola 2 hores - El medi natural.

- El bosc mediterrani.

- El parc de Collserola.

- El porc senglar.

- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Recerca de llibres de coneixement sobre el bosc
mediterrani.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Els secrets del bosc Escola 2 hores - Els secrets del bosc.

- El respecte per la natura.

- El porc senglar: màscara.

- Olors i sons de la classe.

- Bestiaris , contes i cançons relacionats amb el

bosc.

- Les actituds i els comportaments al bosc.

- Detectar olors, formes colors i sons a l'escola.

La jornada a Can Coll Font de

Sant Pau

45 minuts - Els sons de l'aigua.

- Els sons del bosc.

- Els sons del cos.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.

- Desplaçament fins els llocs de l'activitat i dis-

tribució de grups.

- Percepció dels sons amb els ulls tapats.

- Els sons i les seves qualitats.

- Expressió plàstica dels sons.

Bosc

ombrívol

45 minuts - Les olors de l'alzinar.

- Hàbits del porc senglar.

- Fer de porc senglar seguint un itinerari.

- Treball ludicosensorial.

Torrentera 45 minuts - Les formes del bosc. - Mirada de fotògraf.
- Elaboració d'un treball efímer.

Què hem après del

bosc?

Escola 1 hores - Treball de conclusions.
- Els soroll i les olors de la classe amb els ulls tapats.

- Veure i valorar els treballs fotografiats i els-
vídeos. Fer-ne una exposició.
- Representar el bosc col·lectivament a partir de
record de les emocions viscudes.

Experimentem fent art al bosc · Cicle inicial de primària

Fases del programa
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Treballem Collserola
Educació infantil i cicle inicial de primària

Programa de descoberta de l'entorn natural que inclou pro-
postes d'activitats i recursos per treballar tant a l'escola com
en una sortida a Collserola. El mestre pot triar i confeccionar
el programa en funció de les característiques de la seva classe.
L'eix central de la proposta és la jornada a Can Coll. Els
alumnes hi descobriran aquest entorn natural proper i com-
provaran els aspectes estudiats prèviament a l'escola. 
Es tracta d’una proposta autoguiada, on es proporciona al
mestre tots els recursos necessaris per realitzar l’activitat. 

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a
dinar; l’equipament es tanca a les 16 h

Objectius didàctics

• Conèixer els llocs més immediats del seu entorn natural tot realitzant
una sortida al Parc de Collserola

• Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i captar
totes les impressions possibles mitjançant els sentits seguint un 
itinerari marcat pel bosc

• Ser respectuós amb els elements del medi natural
• Explorar amb gust, la gran varietat d'éssers vius i objectes que hi ha

a l'entorn proper, tot observant-los amb lupes
• Descriure oralment i/o per escrit, els fets observats i/o experimentats
• Conèixer les parts d'un tot més global
• Expressar les noves vivències utilitzant el vocabulari correcte

Materials i recursos utilitzats

• Dossier del mestre
• Carpeta amb fitxes i materials sobre el Parc de Collserola per a
preparar la sortida a l'escola

• Maqueta gegant amb diferents textures i colors del Parc de Collserola
• Eines d'observació
• Contes sobre el Parc i el medi natural en general
• Audiovisual "El nostre bosc"

Metodologia

• Treball amb contacte directe amb l'entorn natural
• Observació i manipulació estructurada
• Seguiment d'un recorregut assenyalat pel bosc
• Treball de l'entorn utilitzant una representació d'aquest (maqueta)
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup)

S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:


44

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
4433,,1155  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Collserola a l'escola Escola 1 jornada - Coneixements inicials sobre el medi.
natural en general i sobre Collserola en concret.
- Descoberta del medi natural i dels seus elements.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient.

- Realització de diferents propostes a triar per a
treballar les idees prèvies i nous coneixements
sobre el medi natural més proper i en concret
sobre Collserola.
- Realització de diferents propostes a escollir per
preparar la sortida a Collserola.  
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per 
la Terra".

La jornada a Collserola Can Coll 1 matí - L'entorn i les seves qualitats perceptibles.
- Elements de l'entorn natural.
- El respecte i el tenir cura de l'entorn natural proper
i de Collserola en concret.

- Què hi ha a Collserola? Visió d'un audiovisual.
- Collserola de lluny: itinerari  pautat i 
complementat amb diferents recursos pels
voltants de la masia i els camps de Can Coll. 
- Collserola a prop: aproximació al bosc de
Collserola tot realitzant un itinerari amb els
sentits.
- A més a més: diverses propostes per a 
consolidar el treball realitzat (contes, jocs...).

Collserola a l'escola Escola 2 hores - Coneixements  i conceptes adquirits a l'entorn
natural.
- Vocabulari nou en relació al medi natural.

- Realització de diferents propostes a escollir per
a realitzar un treball de consolidació d'idees,
coneixements i actituds sobre el medi natural 
proper i en concret sobre Collserola.

Avaluació Escola 1 jornada - Reconeixement de nous conceptes i actituds
apreses.

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

Treballem Collserola · Educació infantil i cicle inicial de primària

Fases del programa
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Aproximació al món rural
Cicle mitjà i superior de primària

A l'activitat d'aproximació al món rural es tracta l'agri-
cultura com a activitat humana que incideix en el medi
natural. Els alumnes fan de pagès, és a dir, tenen cura de
l'hort i els animals de la granja, utilitzant les eines i els
recursos naturals de Can Coll.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar a l’equipament i marxar a les 16 hores.

Objectius didàctics

• Apropar els nens i nenes al treball agrari i a l'entorn natural on es
desenvolupa, tot establint lligams entre home i natura

• Adquirir actituds de respecte i conservació aprofitant els recursos
naturals, humans i tècnics

• Saber treballar en grup i utilitzar les eines
• Entendre el perquè es fan les feines que es proposen i la relació que
hi ha entre elles

• Reconèixer la diversitat d'elements, tan naturals com humans, que
donen forma al paisatge rural

Materials i recursos utilitzats

• Dossier del professorat i fitxes dels alumnes
• Full de revisió de feines per a després de l'activitat
• Eines
• Incubadora, molí de gra
• Granja, horts i camps

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:
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22

Inscripcions
1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Metodologia

• La participació activa en la vida agrícola (granja, horts i conreus)
• El treball en petit grup, la reflexió constant respecte el que es fa
• L'experimentació  i el contacte directe mitjançant el treball agrícola, la
revisió de feines i la recerca.

• La participació activa en la vida agrícola (granja, horts i conreus)
• El treball en petit grup, la reflexió constant respecte el que es fa
• L'experimentació  i el contacte directe amb els elements que s'estudien
mitjançant el treball agrícola, la revisió de feines i la recerca

• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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Aproximació al món rural · Cicle mitjà i superior de primària 

Fases del programa

FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La Serra de Collserola: aspectes geogràfics.
- El Parc de Collserola com espai natural protegit.
- El paisatge rural de Collserola.
- Les feines pròpies del món rural.
- Les eines del pagès.
- Conductes respectuoses amb el medi ambient.

- Treball de coneixement del Parc de Collserola.
- Treball d'actituds i de valors.
- Coneixement de les activitats que es faran a
Can Coll.
- Introducció del tema: recollida d’informacions 
i fotografies.
- Treballl amb les fitxes d’investigació que es
faran a la sortida.
- Confecció d’un vocabulari del lèxic propi del
món rural (eines, productes de l'horta, cereals,
maquinària, etc).
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Can Coll:
granja,
hort i
camps

1 matí - Mètodes i actituds en el treball agrícola.
- Les hortalisses.
- Els animals de la granja.
- Les eines del pagès.
- Feines agrícoles.
- Femers i compostadors.

- Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Organització dels equips i repartiment de les
feines agrícoles.
- Revisió de les tasques realitzades.
- Treball a l’aula rural: Incubadora i caixa calenta.
- Treball de recerca amb fitxes.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - El medi agrícola com a font de vivències i 
aprenentatges.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Revisió de feines realitzades: “Can Coll, un dia
a pagès”.
- Treball de conclusions i repàs dels continguts
apresos.
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Aproximació a la vegetació
Cicle superior de primària

Us proposem endinsar-nos en la vida de les plantes.
Mitjançant una sèrie d'observacions al bosc i experiències
senzilles al laboratori, els nois i les noies s'adonen de la
diversitat de respostes que presenten les plantes medite-
rrànies davant certs fenòmens: l'adaptació al clima, la
pol.linització, la dispersió de llavors, etc.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Conèixer les plantes més representatives de la vegetació de
Collserola

• Identificar algunes adaptacions de les plantes al medi
• Entendre en alguns exemples concrets els processos de pol·linització,
formació del fruit i dispersió de les llavors

• Utilitzar material de mesurament i observació
• Desvetllar l'interès per conèixer i respectar la varietat d'éssers vius de
l'entorn

• Valorar l'existència d'espais naturals com la serra de Collserola

Materials i recursos utilitzats

• Dossier pel professorat
• Material audiovisual i documental per a la preparació a l'escola
• Fitxes de treball per a l'alumnat el dia de la sortida
• Aparells de mesurament i observació per al treball de camp
• Laboratori amb lupes binoculars, balança de precisió i col·leccions de
troncs i fruits

Metodologia

• Treball de camp d'observació i presa de dades al bosc.
• Treball d'observació, manipulació i experimentació al laboratori.
• Treball en equip
• Elaboració de conclusions
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



44

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 2 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Repàs de la proposta educativa per tal d'aprofitar
millor la sortida.
- Repàs dels següents continguts: vocabulari mor-
fològic de la fulla, les parts de la flor, la formació
dels fruits i la dispersió de les llavors.
- Conductes respectuoses amb el medi ambient.

- Localització de Collserola en un mapa.
- Estudi del plànol-guia del Parc de Collserola.
- Visionat del Power Point "Flors i fruits en el
medi natural de Collserola".
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per a la
Terra".

Treball a Collserola Bosc 1,5 hores - Morfologia de la fulla.
- El port de les plantes.
- Tipus de ramificació de la tija.
- Flors solitàries o en inflorescència.
- La pol·linització de la flor.
- La fructificació, fruits carnosos i fruits secs.

-Presentació dels educadors i de l'activitat 
- Observació i descripció per equips de la fulla, la
tija,  la flor o el fruit de 4 plantes diferents. 
- Mesura dels factors fisico-ambientals.

Laboratori 1,5 hores - Adaptacions de les plantes a l'eixut.
- Els anells dels troncs.
- Propietats de flotabilitat de diferents fustes.
- Les diferents parts de la flor. Flors femenines.
masculines i hermafrodites.
- La dispersió de les llavors.

- Equip de la fulla: Càlcul de la superfície foliar de
4 espècies. Comparació del pes de fulles fresques
i seques. 
- Equip de la tija: Comptatge de l'edat de
diversos troncs.La flotabilitat de diferents
fustes.
- Equip de la flor: Observació de 4 flors amb lupes
binoculars. Descripció i dibuix.
- Equip del fruit: Descripció de 4 fruits.
Classificació dels fruits d'una col·lecció segons el
mecanisme de dispersió de les llavors.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Repàs dels continguts apresos.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Quadre-resum de les observacions fetes per tots
els grups.
- Observació de les imatges de les plantes 
treballades.
- Valoració de la importància d'un espai natural
protegit per a la conservació del patrimoni
natural i com a espai de lleure i aprenentatge.

Aproximació a la vegetació · Cicle superior de primària 

Fases del programa
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Aproximació a la fauna
Cicle mitjà de primària

Programa que pretén afavorir la descoberta de la diversitat
faunística dels boscos de Collserola. La proposta de treball
es centra bàsicament en la descoberta dels petits ani-
malons del bosc, tot facilitant eines als alumnes per
aprendre a localitzar-los, tractar-los amb cura, fer-ne una
descripció detallada i finalment intentar identificar-los.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Assenyalar la diversitat de les espècies animals de Collserola
• Interpretar les relacions que s'estableixen entre els éssers vius 
i el medi

• Observar i descriure la realitat que ens envolta
• Observar un ésser viu i detectar-ne els trets més significatius
• Afavorir el desenvolupament d'actituds com la curiositat, l'interès 
i el respecte envers el medi

• Exercitar l'observació, la descripció i la comparació

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material audiovisual i documental per a la preparació a l'escola
• Motxilla de treball amb material per a l'observació per a cada grup
• Quadern per a l'alumne el dia de la sortida
• Fitxes d'identificació de la fauna de Collserola
• Col·leccions de rastres i restes dels animals de Collserola 
• Propostes per treure conclusions de l'activitat un cop a l'escola

Metodologia

• Treball de camp d'observació i presa de dades al bosc
• Treball en equip.
• Elaboració de conclusions i exposició oral de les mateixes
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



55

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Repàs de continguts  per tal d'aprofitar millor la  
sortida.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient.

- Localització de Collserola en un mapa. Estudi
del plànol-guia del Parc de Collserola.
- Recerca  d'informació bibliogràfica sobre la
fauna de Collserola.
- Cerca de coneixements previs dels alumnes
sobre la fauna de Collserola.
- Treball sobre el full "Consells per estudiar 
els animalons".
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per 
la Terra".

Treball a Collserola Masia 30 minuts - Definició de la proposta de treball. 
- Explicació dels mètodes d'investigació i de 
les actituds. 
- Treball sobre els coneixements previs dels alumnes.

- Presentació dels educadors i de l'activitat. 
- Organització dels equips  i repartiment de les
motxilles de treball. 
- Repàs de continguts específics.
- Repàs de normes per al treball al bosc.
- Primeres descobertes, manipulació dels 
animalons.

Bosc 3 hores - Diversitat d'espècies animals del bosc de Collserola.
- Interpretar les relacions entre els éssers vius 
i el medi.
- Observar i descriure un animal del bosc.

- Itinerari de descoberta.
- Recerca  per grups, de la fauna del bosc. 
- Treball d'observació i descripció.
- Posada en comú i exposició de resultats.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Repàs dels continguts apresos.
- El medi natural com a font de vivències i 
d'aprenentatge.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Ampliació d'informació sobre espècies 
determinades.
- Proposta  "M'agradaria saber...".
- Recull de rondalles, endevinalles, dites... 
que posin de manifest el lligam ancestral entre
home-animals.

Aproximació a la fauna · Cicle mitjà de primària

Fases del programa
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Aproximació a la fauna vertebrada
Cicle superior de primària

Proposta  que cerca introduir als alumnes en les tècniques
i recursos del naturalista de camp, tot ajudant-los a des-
cobrir la fauna vertebrada dels boscos i conreus de
Collserola. El treball es centra en una observació ornito-
lògica des d'amagatalls i una recerca al bosc de rastres i
restes dels vertebrats.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Identificar les tècniques i recursos del naturalista de camp
• Descobrir i analitzar la diversitat de la fauna vertebrada de Collserola
• Interpretar els senyals dels animals
• Sintetitzar i analitzar els resultats obtinguts. Establir hipòtesis
• Descobrir noves formes d'estudi de l'entorn
• Potenciar la recerca i la descoberta en equip
• Afavorir una actitud conscient davant del medi Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material audiovisual i documental per la preparació a l'escola
• Motxilla de material de camp per a cada grup de treball
• Binocles per a cada alumne
• Quadern per a l'alumne el dia de la sortida
• Fitxes d'identificació dels ocells de Collserola
• Amagatalls per a l'observació d'ocells
• Col·leccions de rastres i restes dels animals de Collserola 
• Propostes per treure conclusions de l'activitat un cop a l'escola

Metodologia

• Treball de camp d'observació i presa de dades al bosc
• Treball en equip
• Recerca al bosc i als conreus. Observació estructurada
• Diàleg educador-alumnat
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



55

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Repàs de la proposta educativa  per tal d'aprofitar
millor la sortida.

- Localització de Collserola en un mapa. Estudi
del plànol-guia del Parc de Collserola.
- Recerca  d'informació bibliogràfica sobre la
fauna de Collserola.
- Cerca de coneixements previs dels alumnes
sobre la fauna de Collserola.
- Treballs previs en el "Quadern de camp".
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per la
Terra".

Treball a Collserola Centre
educatiu

30 minuts - Explicació dels mètodes d'investigació i de les
actituds favorables a l’observació.
- Treball sobre els coneixements previs dels alumnes.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Organització dels equips  i repartiment de les
motxilles de treball.
- Repàs de continguts específics.
- Exercicis d'agudesa visual i de familiarització
amb els ocells de Collserola.

Bosc i
Feixa dels
Ocells

3 hores - Diversitat d'espècies animals del bosc de 
Collserola.
- Relacions entre els éssers vius i el medi.

- Treball d'observació a la Feixa dels Ocells.
- Treball de recerca de rastres i restes al llarg d'un
itinerari.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Treball de conclusions i repàs dels continguts
apresos.
- El medi natural com a font de vivències i 
d'aprenentatge.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Ampliació d'informació sobre espècies 
determinades.
- Visionat d’audiovisuals de la fauna de
Collserola.
- Mapa-resum de les espècies detectades.
- Proposta  "Parlem-ne".
- Proposta "M'agradaria saber...".
- Proposta "I també...".

Aproximació a la fauna vertebrada · Cicle superior de primària

Fases del programa
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Programa que ajuda a descobrir i analitzar la diversitat de
formes de vida que pot arribar a acollir una riera. Les carac-
terístiques de l'aigua i les plantes i animals que hi viuen o
la poden freqüentar. Valoració dels invertebrats aquàtics
com indicadors de la qualitat de l'aigua. 

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

51

Aproximació a l'ambient de la riera
Cicle mitjà de primària

Objectius didàctics

• Analitzar la diversitat de formes de vida d'un determinat ambient
• Interpretar les relacions  entre els éssers vius i  el medi
• Identificar les característiques que diferencien les espècies
• Obtenir informació mitjançant l'observació directe del medi
• Observar els éssers vius i detectar-ne els trets més significatius
• Descriure els fets observats a la natura
• Potenciar la percepció sensorial
• Valorar actituds d'aprenentatge com la curiositat, l'interès i el
respecte envers el món natural

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material  documental per la preparació a l'escola
• Motxilla de treball amb material per a  la recerca per a cada grup
• Quadern per a l'alumne el dia de la sortida
• Fitxes d'identificació de les plantes i els animals de la riera
• Materials òptics per a l'observació
• Propostes per treure conclusions de l'activitat un cop a l'escola

Metodologia

• Treball de camp d'observació i presa de dades a la riera
• Treball en equip. Observació i manipulació estructurada
• Elaboració de conclusions i exposició oral de les mateixes
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



44

11

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit
- Repàs de la proposta educativa.

- Localització de Collserola en un mapa. Estudi
del plànol-guia del Parc de Collserola.
- Recerca d'informació bibliogràfica sobre la
fauna i flora de les rieres de Collserola.
- Cerca de coneixements previs dels alumnes.
- Treball sobre el full "Consells per estudiar els
animalons".
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per la
Terra”.

Treball a Collserola Centre
educatiu

1 hora - Mètodes d'investigació per estudiar els animalons
- Mètodes i actituds en el treball de camp.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Organització dels equips i repartiment de les
motxilles de treball. Repàs de continguts
específics.
- Repàs de normes per al treball a la riera.

Riera 2,5 hores - L'estudi d'un ambient natural.
- Les relacions entre els éssers vius i el medi.
- Els animals i les plantes de la riera.
- Els animals com a indicadors de contaminació.

- Excursió a peu fins a la riera de Can Coll.
- Reconeixement de la zona d'investigació.
- Estudi de les característiques de l'aigua de 
la riera.
- Treball de recerca d'animals i plantes.
- Treball d'observació, descripció, comparació 
i valoració. 
- Posada en comú i exposició de resultats.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Rius i rieres com a font de vida.
- El medi natural com a font de vivències i 
d'aprenentatge.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Treball de conclusions i repàs dels continguts 
apresos.
- Ampliació d'informació sobre espècies 
determinades.

Aproximació a l'ambient de riera · Cicle mitjà de primària

Fases del programa
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Aproximació a la masia
Cicle mitjà de primària

Aquest programa està pensat perquè els alumnes tinguin
un concepte general de la masia, les persones que hi vivien
i l'activitat que s'hi feia. L'edifici, les estances, el mobiliari,
els vestits, els atuells, l'entorn immediat, etc. Ofereix un
gran nombre de recursos per al coneixement.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Conèixer els elements arquitectònics bàsics i les estances més  
importants de la masia, mobiliari, atuells, etc

• Conèixer com eren les persones que vivien a la masia i què hi feien
• Vestir-se amb la indumentària del segle XVIII
• Observar els animals de la granja i fer-ne l'inventari
• Dibuixar el cep i les seves parts
• Conèixer la cuina: estris i mobiliari
• Respectar el patrimoni històric i natural del món rural
• Escoltar un conte i resoldre jocs de paraules

Materials i recursos utilitzats

• Dossier del mestre
• Motxilla de treball per a cada grup
• Fitxes dels alumnes (enigmes i descobertes)
• La masia, amb el seu mobiliari i atuells
• La indumentària del segle XVIII: sr Coll, mestressa, pubilla, fadristern,
masover, dida, minyona, carreter, vaquer i pastor
• La granja i la vinya
• DVD de presentació: “Can Coll, 500 anys”àudios, càmera fotogràfica

Metodologia

• Activitat lúdico-pràctica
• Procediments d'observació, manipulació i deducció, donant respostes
a situacions inèdites
• Treball independent i per grups
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



33

11

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- El món rural a Collserola.
- La casa del pagès i la seva família
- Indumentària del pagès.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Treball de coneixement del Parc de Collserola.
- Recollida de fotografies de pagesos, de cases
de pagès. i de les activitats que feien.
- Investigació de com vivien i com vestien els
nostres avantpassats.
- Treball per a la sortida: metodologia i actitud
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Masia,
granja i
vinya

3,5 hores - La casa de pagès (arquitectura, estances, etc.).
- La família. 
- Els entorns de la masia.
- La vida agrícola al segle XIX.
- L’aprofitament dels recursos naturals.

- Presentació de l’activitat i dels educadors.
- Audiovisual de presentació: “Can Coll, 500
anys”.
- Breu itinerari de localització dels punts de
treball.
- Treball amb les fitxes: enigmes i descoberta dels
problemes
-  Recorregut pels entorns.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - La casa de pagès i la gent que hi vivia com a font
de vivències i aprenentatges.

- Revisió oral de l'activitat.
- Posada en comú i repàs de les fitxes.
- Comentari de les imatges de la “Foto de la

família”.

Aproximació a la masia · Cicle mitjà de primària

Fases del programa



COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2017 · 2018 Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

55

Aproximació històrica
Cicle superior de primària

Proposa fer entendre als nois i noies la vida en el món
rural: la quotidianitat del pagès i de la seva família, qui
eren, quines ocupacions tenien i quins recursos naturals
utilitzaven per mantenir-se. La masia i els seu entorn ens
servirà d'exemple i de model.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Simular i dramatitzar fets i esdeveniments de la vida i el món rural
• Conèixer els sistemes de captació i emmagatzematge dels recursos
naturals
• Fer el rol de dona i d'home de la família pagesa a les feines i rutines
d'un dia qualsevol
• Valorar i respectar costums i formes de la vida pròpies del món rural
• Mostrar sensibilitat envers la necessitat de conservació del medi
natural
• Utilitzar diferents tipus de fonts bàsiques històriques a fi d'interpretar
fets i situacions Materials i recursos utilitzats

• Dossier del mestre
• Dossier de l'alumne
• La casa, les dependències i el bosc
• Productes del la granja i de l'horta
• Atuells, estris i aixovar de la casa. Eines de camp
• Materials de caracterització

Metodologia

• Audiovisual: “Can Coll, 500 anys”
• Interpretació dels rols propis de la pagesia del segle XVIII i XIX
• Treball en grups: homes (avis, joves i nens) i dones (àvies, joves i nenes)
• Treball d'observació i deducció mitjantçant la investigació de les 
estratègies utilitzades del pagès a fi de fer-se amb els recursos
naturals i emmagatzemar-los

• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



22

22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  €€ per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 2 hores - La Serra de Collserola abans i ara.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- La masia i la seva evolució.
- La família pagesa.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Localització de Collserola, límits geogràfics.
- Treball amb el dossier dels alumnes.
- Organització dels grups de treball per a la 
sortida.
- Treball de les actituds i valors.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Masia i
entorns

4 hores - Mètodes i actituds.
- La vida agrícola al segle XIX.
- L’aprofitament dels recursos naturals.
- Fer el rol d’home i de dona pagesa al segle XIX.

- Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l'audiovisual: Can Coll, 500 anys.
- Repartiment de rols i materials de caracte-
rització.
- Simulació de la vida a pagès al segle XIX.
- Treball d’investigació  opcional: El pagès auto-
suficient.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - L’ahir i l’avui en la vida familiar.
- La importància dels espais naturals protegits.
- Aprofitament dels recursos naturals.
- Les experiències viscudes.

- Revisió oral de l'activitat i posada en comú
- Dur a terme itineraris de recerca rural a la Serra
de Collserola
- Investigació sobre el món rural dels segles
passats.

Aproximació històrica · Cicle superior de primària

Fases del programa
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Treballem les plantes de l'alzinar
Cicle mitjà de primària

Una sortida de descoberta autoguiada per conèixer els
principals arbres i arbusts de la vegetació de Collserola,
entendre les diferències entre el solell i l'obaga i tenir una
visió del bosc en conjunt, mitjançant jocs i treballs d'ob-
servació i de descripció en contacte directe amb el medi. 

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics

• Conèixer els principals arbres de la vegetació de Collserola
• Distingir els elements vegetals d'un bosc: arbres, arbusts, 
herbes i lianes

• Observar i comparar un bosc de solell i un bosc d'obaga
• Descobrir els elements de l'alzinar
• Respectar l'entorn i tenir interès per conèixer el medi natural

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material audiovisual i documental per a la preparació a l'escola
• Motxilla de treball de camp per equip amb fitxes i aparells de mesura
i observació

• Motxilla de treball de camp per al mestre

Metodologia

• Treball de camp d'observació, descripció i dibuix al bosc
• Jocs i itinerari  de descoberta
• Treball en equip
• Activitats guiades pel mestre
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos: 1100  hh

dies setmana:



44--55

33

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
4433,,8855  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola de 2 a 5
hores

- La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Repàs de continguts  per tal d'aprofitar millor la
sortida.
- Organització de la sortida.
- Conductes respectuoses amb el medi ambient

- Localització de Collserola en un mapa.
- Treball amb les fitxes i els materials  
facilitats (powerpoint, col.leccions de fitxes...)

per a la preparació de la sortida a l’aula.
- Treball sobre les actituds recomanades en un
espai natural.
- Organització dels grups de treball i  explicació
del que es farà el dia de la sortida.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Bosc 3 hores pel
matí

Segons les activitats escollides
- El port dels vegetals (arbre, arbust, herba i liana).
- Espècies de fulla caduca i perenne.
- Els principals arbres i arbusts  del bosc de
Collserola.
- El solell i l'obaga.
- L'alzinar.
- El bosc de Collserola.

Màxim 3 de les següents activitats:
- Diferenciar els elements vegetals del bosc..
- Observació d'una planta del bosc.
- Observar i comparar un bosc de solell i un bosc
d'obaga.
- Itinerari de descoberta pel bosc.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Repàs dels continguts apresos
- La importància dels espais naturals protegits

- Mural que reculli les observacions fetes a la
sortida.
- Observació d'imatges de les plantes 
treballades.
- Valoració de la importància d'un espai natural
protegit  per a la conservació del patrimoni
natural i com a espai de lleure i aprenentatge.

Treballem les plantes de l’alzinar · Cicle mitjà de primària

Fases del programa
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Treballem el paisatge
Cicle mitjà i superior de primària

Treballem el paisatge és un programa autoguiat que té
com objectiu oferir les eines que permetin el descobriment
del Parc de Collserola, tant des del punt de vista del seu
paisatge, com dels elements del relleu i de la seva història.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics

• Identificar i situar la serra de Collserola
• Descobrir els seus indrets més característics
• Extreure informació d'un mapa, reconèixer els signes convencionals
• Aprendre el funcionament d'una brúixola
• Recollir dades per a l'observació directe del paisatge
• Comparar paisatges diferents, identificant els seus elements

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat i quadern de treball per a l'alumnat 
• Material per la preparació a l'escola
• Motxilla de treball de camp amb brúixola per equip  
• Finestres d'observació del paisatge
• Exposició "L'home i el medi a Collserola"
• Maquetes
• Joc d'orientació

Metodologia

• Treball de camp d'observació i descripció 
• Itinerari  de descoberta
• Treball pràctic amb exposicions i maquetes
• Treball en equip
• Activitats guiades pel mestre
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

per classe

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups - classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



55--66

33

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
4433,,1155  € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit
- Repas de continguts  per tal d'aprofitar millor la
sortida.
- Organització de la sortida.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Localització de Collserola en un mapa. Estudi
del plànol-guia del Parc de Collserola.
- Inici del treball en el quadern de camp de
l'alumne.
- Observació i dibuix de Collserola des de l'escola
- Treball sobre les actituds recomanades en un
espai natural.
- Organització dels grups de treball i  explicació
del que es farà el dia de la sortida.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Centre
educatiu

3 hores - El paisatge natural i urbà.
- La Serra de Collserola: característiques 
geogràfiques.
- Les formes del relleu.
- Orientació amb brúixola.

- Treball d'observació del paisatge de Collserola
tenint en compte els seus elements i el relleu.
- Descoberta de l'exposició "L'home i el medi a
Collserola".
- Traspàs d'informació mapa-maqueta:

Identificació de poblacions, indrets rellevants,
fonts, elements del relleu...

- Itinerari a peu fins el Puig de la Guàrdia.
- Comparació de paisatges (cicle superior).
- Treball d'orientació amb brúixola i observació
de panoràmiques (cicle mitjà).

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Recull i comparació de resultats.
- Repàs dels continguts apresos.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Anàlisi dels resultats de les finestres 
d'observació.
- Exposició dels dibuixos del relleu.
- Recull de descripcions sobre el paisatge de
Collserola, comparació amb el paisatge del
Vallès.
- Propostes per a l'espai "M'agradaria saber".
- Valoració de la importància d'un espai natural
protegit per a la conservació del patrimoni
natural i com a espai de lleure i aprenentatge.

Treballem el paisatge · Cicle mitjà i superior de primària 

Fases del programa
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Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

alumnes per grup 

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups-classe (25 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



55--88

22

Compararem dos ambients forestals de Collserola per esbrinar quina relació
hi ha entre els paràmetres ambientals d'un lloc i la composició i l'estructura
de la vegetació. A partir de la interpretació de les dades obtingudes veurem
que el bosc és un sistema dinàmic on interactuan molts elements, i que l'ac-
tivitat humana és un dels factors que no podem obviar. Valorarem la impor-
tància del medi natural, per tal de plantejar-nos contribuir a la seva con-
servació i millora.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a dinar; l’equi-
pament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics 

• Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents elements d'un 
ecosistema i valorar les repercussions que suposa qualsevol intervenció

• Familiaritzar-se i aplicar el mètode de treball experimental. Establir 
hipòtesis senzilles a partir dels coneixements apresos

• Utilitzar diverses tècniques de treball de camp per tal d'obtenir
informació sobre diferents aspectes del bosc

• Enregistrar i analitzar dades mitjançant l'ús de taules, gràfics, etc.
• Valorar què representa l'existència d'espais naturals com a espais
necessaris per a la vida a la Terra

Metodologia de treball 

• Mètode experimental aplicat a l'estudi i anàlisi de la vegetació 
d'un bosc. Ús de claus dicotòmiques i aparells de mesura
• Comparació entre la vegetació de dues zones per tal d’evidenciar les
relacions entre els elements d’un ecosistema
• Anàlisi i valoració dels diferents fets que poden afectar un bosc i dels
canvis que poden suposar
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat

• Motxilla de treball i motxilla amb instruments de mesura per equip
• Fitxes de treball per a l'alumnat
• Recursos didàctics diversos
• Aparells de mesura i observació
• Material informatiu i documental

PPrrooffeessssoorrss//  eess MMíínniimm::  per grup-classe22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
4433,,8855  € per cada grup de 10 alumnes o fracció

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa --  CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Centre
escolar

2 hores - La Serra de Collserola:situació, límits, municipis...
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Plantejament de la recerca: aspectes metodològics,
ecològics, etc.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Preparació de la recerca. 
- Organització dels grups de treball.
- Pràctica dels sistemes d'observació i mesura
que s'utilitzaran al camp.
- Visionat de l’audiovisual “Collserola és vida”.
- Treball amb el fulletó “L’escola treballa per a la
Terra, Collserola et cuida, cuida Collserola”.

Treball a Collserola Camp 15 minuts - Els aspectes a investigar, el plantejament i la meto-
dologia que s’utilitzarà.

- Presentació dels educadors.
- Recordatori de les preguntes que han motivat la 
recerca i del plantejament de treball.
- Repartiment de les motxilles de materials i 
d'aparells de mesura a cada grup.
- Repartiment dels grups de treball en les dues 
zones d'estudi.

Camp 45 minuts - Les espècies vegetals més representatives de 
Collserola.
- Característiques de les plantes mediterrànies.

- Identificació d'algunes espècies vegetals mit-
jançant l'ús de claus d'identificació.
- Observació i registre de les característiques més 
remarcables de cada espècie.

Camp 1 hora 30 - Composició i estructura de dos tipus de bosc.
- Característiques del clima mediterrani i dels micro-
climes que en ell es donen.

- Delimitació de les parcel·les de treball. 
- Anàlisi de la composició i estructura de la 
vegetació de cada parcel·la.
- Mesura dels factors físico-ambientals.
- Recerca d'indicis sobre l'ús que té o ha tingut la
zona.

Sala de
treball

1 hora - Relació entre la vegetació d'una zona i les condi-
cions físico-ambientals que hi ha.
- Influència de l'activitat humana en la vegetació.
- Resposta de les plantes a les diferents pertorba-
cions (incendis, tales, etc.). 
- Ús actual i històric dels boscos. 
- Dinàmica de la vegetació. 

- Representació gràfica de les dades obtingudes. 
- Comparació dels resultats a les dues zones de 
treball.
- Detecció de les relacions que hi ha entre les
característiques de la vegetació, els factors
ambientals i l'ús d'una zona. 
- Anàlisi de la reacció de la vegetació davant 
diferents pertorbacions: incendis, tala, etc.
- Valoració de la jornada de treball amb 
l’alumnat.

Posterior a la sortida Centre
escolar

2 hores - Repàs i aprofondiment dels continguts treballats a
la sortida.

- Intercanvi de les dades obtingudes pels grups 
de les dues zones de treball.
- Resposta d'un questionari resum que recull els
diferents aspectes que s'han treballat.  
- Realització del joc: “Interactiu vegetació”.

Descoberta de la vegetació  · ESO, Cicles formatius i Adults

Fases del programa
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Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

alumnes per grup 

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

grups-classe (30 alumnes per grup) S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



55--88

11

Aquesta proposta consisteix en un estudi integrat de dues
zones forestals amb èmfasi en les interaccions entre la
vegetació i la fauna. 

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics 

• Identificar la diversitat de formes de vida d'un determinat ambient
• Identificar les relacions de la vegetació i la fauna respecte a l’hàbitat
on viuen
• Obtenir informació mitjançant mesures i l'observació directa del medi.
• Identificar les funcions i el paper de la vegetació vinculats amb la
qualitat ambiental
• Valorar els impactes de l’activitat humana

Materials i recursos utilitzats
• Dossier per al professorat

• Material documental i instrumental per a la preparació a l'escola 

• Motxilla de treball amb materials per a cada grup de 6-7 alumnes

• Quadern de camp per a cada alumne el dia de la sortida

• Fitxes d'identificació de plantes i animals

• Estris i aparells de mesura dels factors ambientals

• Propostes per treure conclusions de l'activitat

• Préstec de materials i aparells

PPrrooffeessssoorrss//  eess MMíínniimm::  per grup-classe22

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
4433,,1155  € per cada grup de 10 alumnes o fracció. 

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1144  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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Descoberta del medi  · ESO, Cicles formatius i Adults

Fases del programa

FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Centre
escolar

1-2 hores - Aspectes metodològics, conceptuals, etc. del
treball.
- Aspectes pràctics per tal d'aprofitar millor la 
sortida. 
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Plantejament de la jornada.
- Treball previ en funció dels temes triats.
- Organització dels grups de treball.
- Pràctiques d'identificació, observació i mesura
que s'utilitzaran al camp.
- Paràmetres de qualitat ambiental.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola
Camp 15 minuts - Els aspectes a investigar, el plantejament i la meto-

dologia que s’utilitzarà.
- Les zones de treball.

- Presentació dels educadors.
- Recordatori del plantejament de treball.
- Repartiment de les motxilles de materials i
d'aparells de mesura a cada grup.
- Organització de grups cooperatius.
- Assignació de les tasques que realitzarà cada
membre.

Camp 2:15 hores - Les espècies vegetals i animals més representatives
de Collserola.
- Factors ambientals.
- Indicadors de la qualitat ambiental.
- Relacions i interaccions que s'observen 
directament. 
- Inferència de processos a partir d'evidències 
observables.

- Observació d'aspectes concrets durant el 
recorregut.
- Repartiment dels grups de treball en funció de
les zones de treball 
- Treball a les parcel·les o pel transecte: identi-
ficació i recompte d'espècies vegetals
- Detecció d'espècies animals
- Mesures dels factors ambientals
- Detecció de senyals d'activitat humana.
- Recull d'informacions i resum de les dades.
- Retorn a Can Coll.

Sala de
treball

30 minuts - Elaboració i posada en comú dels resultats.
- Relacions i interaccions que es poden deduir a
partir de les dades.

- Representació gràfica de les dades obtingudes.
- Interpretació dels resultats.
- Anàlisi i posada en comú dels resultats. 
- Valoració de la jornada.

Posterior a la sortida Centre
escolar

2 hores - Continuació del treball fet a Collserola.
- Síntesi dels continguts treballats.
- L'ús del bosc, de la fusta i derivats.
- Elaboració de conclusions.

- Intercanvi de les dades obtingudes pels grups
de les dues zones de treball.
- Representació gràfica dels resultats
- Síntesi de les experiències de la jornada a la
pàgina "Cròniques de camp" del web del Parc.
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Collserola a l'abast
Educació especial

Programes dissenyats a mida per a cada grup i que cerquen
la descoberta personal, identificant l'entorn rural i boscà
com a font de sensacions i d'informació. 

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Identificar els elements del medi natural: arbres, ocells, insectes... 
• Identificar els elements del medi rural: animals de granja, plantes dels
conreus...

• Observar i comparar
• Utilitzar l'entorn com a font d'informació i de sensacions
• Mostrar respecte i comportaments positius davant els éssers vius
• Respectar l'entorn. Participar activament en el manteniment dels
sistemes rurals

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material documental per a la preparació a l'escola
• Fitxes de treball per als alumnes
• Camps i conreus. Granja, incubadora, molí de gra, eines de pagès...
• Fitxes d'identificació d'animals i plantes de Collserola
• Maqueta gegant, lupes, trencaclosques del paisatge de Collserola...
• Propostes per treure conclusions de l'activitat un cop a l'escola

Metodologia

• Diàleg educador-alumnat
• Observació i manipulació estructurada
• Exercitació-pràctica
• És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

S O N D G F M A M J J A
mesos:

dies setmana:



Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
4488,,8855  €€ per cada 10 participants.

CCaann  CCoollll  CCEEAA.. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

dependrà de les característiques del grup

1133::3300  hh

1100  hh

dl dm dc dj dv ds dg

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola 3 hores - La serra de Collserola: situació, límits, municipis.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Repàs de continguts  per tal d'aprofitar millor la
sortida.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient.

- Localització de Collserola en un mapa.
- Recerca  de coneixements previs sobre

Collserola.
- Preparació dels continguts a treballar durant la

sortida.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”.

Treball a Collserola Can Coll 1 hora - Definició de la proposta de treball. 
- Treball sobre les actituds a observar en el medi
natural. 
- Treball sobre els coneixements previs dels alumnes.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Tasques d'organització i  repàs de continguts

específics.

2,5 hores Segons el programa dissenyat:
- Arbres i arbusts de Collserola 
- El bosc com a font d'aprenentatges i de sensacions
- Els animals de la granja
- Horts i conreus
- Descoberta de l'entorn
- Representacions del medi físic

Segons el programa dissenyat:
El bosc
- Observació d'una planta del bosc.
- Itinerari de descoberta del bosc.
La granja i els horts
- Tasques de manteniment de la granja i els

conreus.
- Preparació i repartiment d'aliment.
- Els animals de granja i les plantes dels conreus.
Descoberta del paisatge :
- Itinerari de l'entorn.
- Lupes i trencaclosques.
- Treball a la maqueta gegant.

Posterior a la sortida Escola 2 hores - Treball de conclusions i repàs dels continguts
apresos.
- El medi natural com a font de vivències i 
d'aprenentatge.
- La importància dels espais naturals protegits.

- Explicació de les sensacions i les observacions
realitzades.
- Valoració de la importància dels espais naturals
com a llocs d'aprenentatge i gaudi.

Collserola a l’abast · Educació especial 

Fases del programa



Implicar-se i aprofundir
en el funcionament i la gestió de
Collserola
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Cuidem la Terra, cuidem Collserola
Educació infantil i primària 

És un programa interdisciplinari que pretén estimular la
participació d'alumnes, mestres i pares en accions positives
envers l'entorn, començant col·laborant amb el Parc de
Collserola i després des de l'escola amb la Terra.  El poden
realitzar des d'una classe fins un centre sencer d'educació
infantil i primària.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h. 

Objectius didàctics

• Adonar-se de la problemàtica ambiental i dels efectes de l'activitat
humana en el medi natural

• Experimentar tècniques diverses per millorar l'entorn
• Col·laborar en el manteniment del Parc
• Respectar i facilitar el compromís amb la conservació

Materials i recursos utilitzats

• Dossier pel professorat
• Audiovisual
• Bibliomòbil (petita biblioteca mòbil)
• Exposició Collserola, un lloc en el món
• Pòsters
• Fitxes o eines de treball per a l'alumnat el dia de la sortida

Metodologia

• Presentació de la problemàtica ambiental de la Terra
• Diàleg educador, mestre, alumnat
• Consulta de fonts d'informació
• Participació en una actuació de manteniment o millora en el medi
natural
• Realització  des de l'escola d'una actuació que té cura de la Terra
• És obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia 

Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació ambiental

grups - classe per jornada

S O N D G F M A M J J A

di dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:

44

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
110099,,1100  € per grup-classe ( s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes ).

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

1133::3300  hh

1100  hh

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal
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FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Previ a la sortida Escola Mínim 3
hores

- La problemàtica ambiental i la necessitat de rea-
litzar accions concretes per a resoldre-la.
- Principis per avançar cap a una societat sostenible.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Organització de la sortida.
- Hàbits favorables al medi ambient

- Anada a l'escola: Sessió audiovisual amb un
educador del Parc.
- La bola del món (P-3, P-4, P-5 , 1r i 2n).
- El joc de les accions (3r, 4t, 5è i 6è).
- Visita a la bibliomòbil (petita biblioteca mòbil).
- Visita a l'exposició "Un lloc en el món" (12
plafons).
- Lectura dels pòsters de la Jornada de
col·laboració amb el Parc.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola Medi
natural

2,5 hores - Els treballs de manteniment en un espai natural
protegit.
- El treball col·lectiu.
- La participació en accions a favor de la Terra.   

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Participació en alguna de les feines de gestió i
manteniment que es duen a terme en el Parc
(ajardinament, neteja, arranjament de camins... ).

Lloc on s’ha
realitzat el
treball

1 hora 
màxim

- El treball realitzat per cada classe.
- Agraïment a mestres i alumnes.

- Posada en comú de les feines realitzades.
- Lliurament d'un certificat d'agraïment a cada
classe.
- Cançó de cloenda.

Posterior a la sortida Escola 2 hores
mínim

- Les actuacions a favor del medi.
- La participació 
(Altres continguts dependran del Projecte de Futur
escollit).

- El Projecte de Futur: realització des de l'escola
d'una actuació que té cura de la Terra.
- Avaluació de l'activitat conjuntament mestres i
educadors del Parc.

Cuidem la Terra, cuidem Collserola Educació infantil i primària

Fases del programa
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Programes de col·laboració
ESO, Batxillerat, cicles formatius i Universitat

Molts centres escolars, entitats i associacions de diferent signe,
volen implicar-se en la gestió del Parc i participar de forma
activa i concreta, tant en la divulgació dels valors de Collserola,
com en la seva conservació i millora.Una bona forma de fer-ho
és apadrinant una zona que sigui propera al centre o amb la
que tingui algun tipus de lligam o relació. Una altra possibilitat
és fer el seguiment d’algun tema o aspecte concret relacionat
amb la gestió, en diferents indrets del Parc. En ambdós casos,
l’objectiu és crear un vincle entre el centre i el Parc.
Triada l’opció d’acord amb els seus interessos i possibilitats, s’e-
labora un pla de treball, concretat en un calendari d’actuacions
a realizar al llarg del curs.

Objectius didàctics

• Conèixer el patrimoni natural i/o construït de Collserola: història,
evolució, estat actual, problemàtiques, etc
• Valorar l'existència d'espais naturals com Collserola
• Valorar el que implica la gestió del territori i la conservació i millora
dels espais naturals
• Col·laborar amb el manteniment i millora del nostre entorn
• Analitzar i valorar l'ús que fem dels espais naturals i del territori

Materials i recursos utilitzats

• Variaran en funció del projecte de treball.
• El Consorci es compromet a facilitar i proporcionar les diferents eines i
materials que el grup necessiti per fer les diferents actuacions. 
• El Centre de Documentació i Recursos Educatius del Parc (CDRE) també
podrá facilitar la recerca d’informació i documentació sobre els temes
que es tractin, així com els recursos educatius que puguin ser d’utilitat a
l’hora d’abordar-los.

Metodologia

• El projecte s’elabora de forma conjunta entre els agents del centre
educatiu i els tècnics/es del Consorci, que pensen i acorden el funcio-
nament i el calendari; el paper i el compromís de cada part, i com es farà
la coordinació entre elles També s’encarreguen de coordinar l’execució,
i en fan el seguiment i la valoració. 
• Les activitats seran realitzades sota l’assessorament i l’assessorament
dels tècnics del Parc. 
• Els mètodes i les estratègies de treball a utilitzar varien en funció del
tipus d’activitats i temes que s’aborden.

Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

a determinar

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó EELL  PPaarrcc  ii  eellss  sseeuussEEqquuiippaammeennttss  eedduuccaattiiuuss

a determinar
S O N D G F M A M J J A

A determinar
di dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:



Inscripcions
A partir de l’1 de setembre cal trucar als serveis tècnics del Parc. Tel. 93 280 06 72 Ext. 222 per concertar entrevista.
Horari: a determinar

Preu
aa  ccoonnvveenniirr

Competències bàsiques

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa persona
• Competència social i ciutadana
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Calendari i horari

GGrruuppss  ddee  ttrreebbaallll

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

persones per grup

NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:



2255

110000

Inscripcions

1- A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h  a 14:30 h.  
2- Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la ccoonnffiirrmmaacciióó  de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés

i la ccoonnvvooccaattòòrriiaa 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.

Preu
3399,,3300  € per hora i per grup classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes), sessions de 3h aproximadament

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@ppaarrccccoollllsseerroollaa..nneett

Propostes de treball fetes a mida dels interessos de cada
grup que els sol·licita, però que en conjunt pretenen donar
l'oportunitat de conèixer el projecte educatiu del Parc de
Collserola, els centres d'educació ambiental i els recursos
pedagògics que conformen l'oferta educativa .
L’horari de les sessions es pot adaptar a l’horari del grup.

Objectius didàctics

• Conèixer el Parc de Collserola i les línies mestres del seu projecte
educatiu i de la seva gestió
• Conèixer els equipaments d'educació ambiental del Consorci del Parc
de Collserola
• Saber quines propostes i recursos s'ofereixen des del Parc per a 
treballar el medi amb educació infantil, primària i secundària, així com
també amb adults i grups d'educació especial
• Experimentar i valorar recursos concrets

Competències bàsiques

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

Metodologia

• Diàleg educador-alumnat
• Observació,  manipulació i valoració estructurada
• Exercitació-pràctica
• És obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia 

Materials i recursos utilitzats

• Dossier per al professorat
• Material  documental per a la preparació a l'escola
• Fitxes de treball per als alumnes
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Calendari i horari

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó NOSI

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó Centres d’Educació Ambiental

S O N D G F M A M J J A

dl dm dc dj dv ds dg

mesos:

dies setmana:



Inscripcions

Les institucions i universitats interessades en establir convenis de practiques amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, es posaran
en contacte amb els coordinadors dels centres d'educació ambiental del Parc, visitaran les instal·lacions i pactaran les propostes anuals de prac-
tiques (calendari, durada, nombre d'estudiants, objectius, control presencia, avaluació…).

CCaann  CCoollll,,  CEA.  Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 9933  669922  0033  9966..  E-Mail: aaccttiivviittaattssccaannccoollll@@parcccoollllsseerroollaa..nneett

Les estades de pràctiques als centre d'educació ambiental
del Parc  representen l'apropament dels estudiants al món
professional de l'educació ambiental. I han de ser en
benefici mutu de l'estudiant i del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola.
S'estableix un període mínim de pràctiques de 60 hores.
Les estades de pràctiques s’han de realitzar al llarg del curs
escolar.

Objectius didàctics 

• Conèixer el Parc de Collserola i les línies mestres del seu projecte
educatiu i de la seva gestió
• Introduir als estudiants en el món laboral d'una administració pública.
• Observar i col·laborar en la tasca quotidiana dels educadors del Parc
• Participar en projectes educatius concrets
• Col·laborar en el funcionament de l'equipament


