COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Aproximar-se i conèixer

Collserola a l’abast
Educació especial

Programa pedagògic elaborat a mida en base
a les necessitats educatives i els objectius del
grup.
La proposta es centra en la interacció directa
amb l’entorn i en la descoberta personal
i compartida del patrimoni natural i cultural del
Parc; un espai de vivències, sensacions, emocions
i aprenentatges.

Objectius didàctics

Metodologia

• Descobrir la diversitat d'elements de l’entorn natural a través
de l’experiència directa i els sentits.
• Estimular i desenvolupar les capacitats expressives i artístiques.
• Experimentar una vivència de gaudi de la natura, positiva
i motivadora
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

• Pràctica guiada.
• Disseny universal d’aprenentatge.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.

Competències

Recursos pedagògics

• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Social i ciutadana.
• Artística i cultural.
• Aprendre a aprendre.

• Dossier del professorat (inclou propostes pedagògiques
per treballar abans i després de l’activitat).
• La masia (elements arquitectònics, mobiliari, atuells i estris)
i els seus entorns (horts, feixes, vinya i granja).
• Entorns de Can Coll (Itinerari dels sentits, el bosc, la bassa, etc.).
• Eines de camp: caveguets, pales, carretons, rasclets, regadores,
cistells, garbells, etc.
• Maqueta gegant de Collserola.

Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

Presencial

Màxim d’assistents

A determinar

Durada i calendari 3 h
de l’activitat al Parc Es pot fer ús de l’equipament fins les 16 h.
mes:

dia:
dl dm dc dj dv

S O N D G F M A M J

Preu: 45,85 € (preu per cada 10 participants o fracció)
Inscripcions:
Can Coll, CEA. Ctra. Cerdanyola a Horta km 2, Cerdanyola del Vallès.
Tel. 93 692 03 96.

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant a Can Coll CEA de dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
 Un cop realitzada la inscripció, rebreu per correu electrònic la confirmació de la vostra reserva (data, preu i compte corrent pel pagament).
 Amb anterioritat a la data de l’activitat reservada cal enviar per correu electrònic el comprovant de pagament.

J A

COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Aproximar-se i conèixer

Collserola a l’abast · Educació especial
Descripció del programa

Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Treball previ

Escola

2 sessions

- La Serra de Collserola: situació, límits,
municipis.
- El Parc Natural de Collserola com a
espai natural protegit.
- Bones pràctiques a la natura.

- Localització de Collserola: estudi del
plànol-guia del Parc Natural.
- Recerca dels coneixements previs dels participants.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per la
Terra”.

La jornada a
Collserola

Can Coll

1h

- La masia de Can Coll i els seus
entorns.
- Actituds i bones pràctiques en el
treball cooperatiu.

- Benvinguda i presentació de l’equip
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.Introducció a Can Coll i al Parc Natural de
la Serra de Collserola.

En funció del
programa dissenyat:
- Masia.
- Granja i horts.
- Entorns de Can
Coll.

2h

En funció del programa dissenyat:
El Bosc de Collserola
- Les plantes del bosc.
La granja de Can Coll
- Els animals de granja.
- Els horts i els conreus.
- Les plantes aromàtiques.
El paisatge de Collserola
- Els elements naturals i humans de
l’entorn.

Treball cooperatiu en funció del programa
dissenyat:
- Identificació dels elements del bosc i
treball sensorial sobre aquests.
- Tasques de manteniment de la granja i els
conreus. Preparació i repartiment de menjar
als animals.
- Itinerari de descoberta de la masia.
- Treball a la maqueta gegant de Collserola.

Escola

2 sessions

- La natura com a font de vivències
i aprenentatges.
- La importància dels espais naturals
protegits.

- Treball de conclusions i repàs de la jornada
a Can Coll.
- Explicació de les sensacions i les observacions realitzades.

Treball posterior

