
Metodologia de treball 

• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Treball cooperatiu en grup.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Recursos pedagògics

• Audiovisual “El Parc Natural de Collserola”.
• Quadern de treball per l’alumnat.
• Fitxes de camp: “Plantes de Collserola”,”Claus dicotòmiques”.
• Exposició permanent.
• Maqueta de Collserola.

Objectius didàctics

• Conèixer la biodiversitat de Collserola.
• Analitzar les característiques dels éssers vius i les relacions 

que s'estableixen entre les espècies i el medi.
• Analitzar la influència dels factors ambientals i antròpics en la

dinàmica dels ecosistemes.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Despertar l’interès pel coneixement científic.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura. 

AAccttiivviittaatt  dd’’aapprrooxxiimmaacciióó  aall  ccoonneeiixxeemmeenntt  ssoobbrree  lleess
ddiiffeerreennttss  ccoommuunniittaattss  ddee  vveeggeettaacciióó  pprreesseennttss  aallss
eennttoorrnnss  ddeell  CCeennttrree  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc  NNaattuurraall
ddee  CCoollllsseerroollaa..  
LLaa  pprrooppoossttaa  ccoommpprrèènn  eell  ttrreebbaallll  eexxppeerriimmeennttaall  
dd’’aannààlliissii  ddeellss  ffaaccttoorrss  aammbbiieennttaallss  qquuee  ddeetteerrmmiinneenn
aaqquueessttss  aammbbiieennttss  ((llaa  oorriieennttaacciióó,,  eell  rreelllleeuu,,  ll’’aallttiittuudd,,
eettcc..))  ii  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  fflloorraa  ii  llaa  ffaauunnaa  mmééss
hhaabbiittuuaallss  aa  ccaaddaa  aammbbiieenntt  ddeell  PPaarrcc..
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Competències

• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc

dia:

grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)

S O N D G F M A M J J Adl dm dc dj dv

mes:

Preu: 112233,,1100  € ((pprreeuu  ppeerr  ggrruupp--ccllaassssee))

Inscripcions: 

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc..  Ctra. de l’Esglesia 92, 08017 Barcelona.
Tel. 9933  228800  3355  5522..  

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant al CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc 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.

33

33::3300  hh
Es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa
Maria de Valvidrera.

DDuurraaddaa  ii  ccaalleennddaarrii
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  PPaarrcc



FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

La jornada a
Collserola

Centre d’Informació
del Parc

1 h - El Parc de Collserola com a espai natural
protegit.

- Els elements que composen el paisatge.
- Característiques dels ecosistemes 
mediterranis.

- Bones pràctiques a la natura.

- Benvinguda i presentació de l’equip 
d’educació.

- Explicació dels objectius de l'activitat i del
pla de treball.

- Organització dels grups de treball i dis-
tribució del material.

- Visionat de l’audiovisual“El Parc Natural de
Collserola”.

- Visita guiada a l’exposició permanent.
- Treball amb la maquetade Collserola.

Entorns del Centre
d’Informació del Parc

2:30 h - Les relació de les espècies amb el medi.
- La conservació de la biodiversitat.
- La importància dels espais naturals pro-
tegits.

- Els beneficis vitals de la natura.

- Itinerari de descoberta: les plantes de
l'alzinar, la màquia, la pineda i el bosc de
ribera. Identificació espècies vegetals més
comunes i adaptacions al clima mediterrani.

- Interpretació del paisatge.
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