COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Coneguem la Granja de Can Coll
1r cicle d’Educació infantil - 2 a 3 anys

Activitat de descoberta del medi rural en contacte directe
amb els animals de la granja. La descoberta es du a terme
a través de l'experimentació amb els diferents sentits
(mirar, tocar, olorar i escoltar), afavorint els treball de les
emocions i establint vincles emotius amb l'entorn rural.
L'activitat es realitza amb un grup de 20 infants com a
màxim. En cas de ser 2 grups s'ofereixen dues possibilitats:
Opció A: 2 visites paral·leles de 2,15 h de durada màxima
per grup (2 educadors).
Opció B: 2 visites consecutives d' 1,15 h de durada màxima
per grup (1 educador).
L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu
quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.

Objectius didàctics
· Reconèixer els animals de la granja com a éssers vius amb unes necessitats: menjar, beure, espai
· Ser conscient de les responsabilitast en la cura dels animals de la
granja
· Establir una relació emotiva amb l'entorn rural i els seus elements,
identificant els límits a partir de pautes establertes
· Adquirir actituds respectuoses amb els éssers vius i el medi rural:
animals, plantes, terra, aigua...

Metodologia
·
·
·
·

Diàleg educador-infant
Observació i manipulació estructurades
Respostes intuïtives o suposicions
Exercitació - pràctica

Competències bàsiques

Materials i recursos

· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
· Competència d'aprendre a aprendre
· Competència d'autonomia i iniciativa personal

· Granja, animals, horts i masia de Can Coll
· Incubadora
· Maleta Conta Contes de granja

Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

No

Màxim d’assistents

mesos:
S O N D G F M A M J

J A

10 h

dies setmana:

2 grups - classe (20 alumnes per grup)

dl dm dc dj dv ds dg

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 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.
Can Coll, CEA. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 93 692 03 96. E-Mail: activitatscancoll@parccollserola.net

Preu

110,40 € per educador
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Coneguem la Granja de Can Coll · 1r cicle d’Educació infantil - 2 a 3 anys
Fases del programa
Opció A
Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Granja i horts

2,15 h

-Els elements de l'entorn rural: la masia, la granja, el
camp, l'hort, el bosc.
- Descoberta dels animals de la granja
- L'aliment dels animals. Les feines per tenir-ne cura.
- El cicle de la vida.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambient

- Presentació de l'educador i de l'activitat
- Exploració d'idees prèvies.
- Preparació del menjar dels animals de la granja:
Recollir fulles de col a l'hort i trossejar-les.
Desgranar panotxa de blat de moro.
Barrejar el blat de moro amb blat, ordi i/o civada.
Moldre els cereals per elaborar la farina pel animals.
- Descoberta dels animals de pèl i de ploma.
- Repartiment del menjar.
- Observació dels ànecs i els conills.
- L'ou i la gallina. Contacte amb els pollets.
- Valoració de l'ofici de granger.
- Treball amb la fitxa “L’escola cuida la Terra”

Masia i entorns rurals
(Opcional)

45 min

- La vida al món rural
- El respecte pels animals i l'entorn

Activitat guiada pel professorat:
- Visita guiada pel professorat al vestíbul de les quadres ,
al graner i a la cuina de la masia.
- Lectura d'un conte a la cuina de la masia per apropar als
alumnes a la vida rural.
- Racó de contes per als infants al porxo del jardí.

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Granja i horts

1,15 h per a
cada grup classe
(altern)

-Els elements de l'entorn rural: la masia, la granja, el
camp, l'hort, el bosc.
- Descoberta dels animals de la granja.
- L'aliment dels animals. Les feines per tenir-ne cura.
- El cicle de la vida.

- Presentació de l'educador i de l'activitat.
- Exploració d'idees prèvies.
- Preparació del menjar dels animals de la granja: barrejar
cereals (blat, blat de moro, ordi i/o civada).
- Descoberta dels animals de pèl i de ploma.
- Repartiment del menjar.
- Observació del ànecs i els conills.
- L'ou i la gallina. Contacte amb els pollets.
- Valoració de l'ofici de granger.

Masia i entorns rurals

45 min

- La vida al món rural.
- El respecte pels animals i l’entorn.

Activitat guiada pel professorat. Pot escollir una de les
següents activitats:
- Visita guiada pel professorat al vestíbul de les quadres ,
al graner i a la cuina de la masia.
- Lectura d'un conte a la cuina de la masia per apropar als
alumnes a la vida rural.
- Racó de contes per als infants al porxo del jardí.

Opció B
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