COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

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

Metodologia

· 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

· 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

Materials i recursos utilitzats
·
·
·
·
·
·

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

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

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

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
SI
1
2
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Calendari i horari

NO

13:30 h

mesos:

grups - classe (25 alumnes per grup)

10 h
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Inscripcions
123-

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

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

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Aproximació històrica · Cicle superior de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

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 caracterització.
- Simulació de la vida a pagès al segle XIX.
- Treball d’investigació opcional: El pagès autosuficient.

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.
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