COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Passejar i descobrir

Coneguem l’alzinar de Collserola
Educació primària - Cicle mitjà i superior

Activitat d’observació del paisatge i de descoberta
dels elements naturals d'un alzinar.
Es podran identificar les especies més representatives
de la flora i fauna mediterrània.
La vivència d'endinsar-se al bosc estimula la precepció
i desperta sensacions.

Objectius didàctics

Metodologia

• Interès per l’entorn i iniciació a la descoberta.
• Diferenciació dels elements del paisatge.
• Observar directament i identificar els elements naturals.
• Identificació de les plantes més comunes.
• Ús de material senzill per a l’identificació de les plantes.
• Identificació d’estratègies i rastres d’animals.
• Reflexionar sobre la presència humana en el medi natural.
• Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural.

• Itinerari guiat.
• Diàleg educador/a - alumnat
• Contacte directe amb l’entorn.
• Aprenentatge a través del joc.
• Treball en grups de 4-5 persones.
• Observació estructurada.
• Intercanvi d’experiències.

Competències

Recursos pedagògics

• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

• Audiovisual del Parc.
• Recursos didàctics diversos com a suport gràfic.
• Itinerari de l’alzinar als entorns del Centre d’Informació.
• Fitxes d’identificació de plantes i ocells.

Lloc de realització
Màxim d’assistents

Centre d’Informació del Parc
4 grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)

Durada i calendari 3 h
de l’activitat al Parc Es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa
Maria de Vallvidrera.
mes:

dia:
dl dm dc dj dv
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Preu: 114,00 € (preu per grup-classe)
Inscripcions:
Centre d’Informació del Parc. Ctra. de l’Esglesia 92, 08017 Barcelona.
Tel. 93 280 35 52.

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant al Centre d’Informació del Parc de dilluns a divendres de 9:30 a 14 h.
 Un cop realitzada la inscripció, rebreu per correu electrònic la confirmació de la vostra reserva (data, preu i compte corrent pel pagament).
 Amb anterioritat a la data de l’activitat reservada cal enviar per correu electrònic el comprovant de pagament.
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Descripció del programa

Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

La jornada a
Collserola

Centre d’Informació
del Parc

0:30 h

- El Parc de Collserola.

- Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l’audiovisual “El nostre bosc”.

Entorns del Centre
d’Informació del
Parc

2:30 h

- Les parts de la planta.
- Els rastres dels animals.
- Com s’amaguen els animals.
- Les dificultats de viure al bosc.

- Identificació de les plantes de l'alzinar.
- Joc d'observació.
- Posada en comú.
- Comiat.

