COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Aproximació al món rural
Cicle mitjà i superior de primària

A l'activitat d'aproximació al món rural es tracta l'agricultura 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

Metodologia

· 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

· 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

Competències bàsiques

Materials i recursos utilitzats

· 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 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

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
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Calendari i horari
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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 al món rural · Cicle mitjà i superior de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

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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