COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Collserola Tour

ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults
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.

Objectius didàctics

Metodologia

· 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.

·
·
·
·

Materials i recursos utilitzats
·
·
·
·

Competències bàsiques
· Competència social i ciutadana
· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Lloc de realització

Centre d’Informació del Parc

Reunió de preparació

NO

Màxim d’assistents

2

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

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

Calendari i horari
mesos:

13:30 h

S O N D G F M A M J

J A

10-10.30 h

dies setmana:

grup-classe ( 25 alumnes per grup)

dl dm dm dj dv ds dg

Inscripcions
123-

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.
Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un fax o correu electrònic amb la confirmació de la data, el preu i el número de c/c on
haureu de fer l’ingrés.
Abans de l’activitat, heu d’ingressar l’import corresponent i enviar, per correu electrònic o per fax el comprovant amb les vostres dades.
Centre d’Informació, Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 93 280 35 52. Fax. 93 280 60 74. E-Mail: ci@parccollserola.net

Preu
114,45 € per grup-classe (fins a 25 alumnes). (El preu no inclou l’autocar)
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Propostes educatives · Passejar i descobrir

Collserola Tour · ESO / Batxillerat / Cicles formatius / Adults
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

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.
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