COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

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

Metodologia

· 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

· 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

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

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

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació
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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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Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Aproximació a la masia · Cicle mitjà de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

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”.
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