
Objectius didàctics

• Descobrir l’entorn natural del bosc i els seus elements a través de
l’experiència directa i els sentits.

• Conèixer la fauna i flora de Collserola.  
• Comparar les diferències entre medi urbà i medi natural.
• Experimentar una vivència de gaudi de la natura, positiva 
i motivadora.

• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

Metodologia 

• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en el joc.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.
• Treball cooperatiu.

Recursos pedagògics

• Audiovisual “El nostre bosc”.
• Joc de pistes i rastres.
• Fitxes de camp: “Fauna de Collserola”.
• Itinerari de les fonts.
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AAccttiivviittaatt  ddee  ddeessccoobbeerrttaa  ddeellss  eelleemmeennttss  nnaattuurraallss  
ddee  ll’’eennttoorrnn  ddeell  CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó..  
AA  ttrraavvééss  dd’’uunnaa  aaggrraaddaabbllee  ppaasssseejjaaddaa  aammbb  jjooccss  
ddee  ppiisstteess  ii  rraassttrreess,,  ll’’aalluummnnaatt  iiddeennttiiffiiccaa  lleess
eessppèècciieess  dd’’aarrbbrreess  ii  llaa  ffaauunnaa  mmééss  hhaabbiittuuaall  
aa  ll’’eennttoorrnn  ddee  CCoollllsseerroollaa..

Capacitats

• Observar i explorar l’entorn
immediat, natural i físic, amb
una actitud de curiositat 
i respecte; participar, 
gradualment, en activitats
socials i culturals.

Competències

• Coneixement i interacció amb
el món físic.

• Aprendre a aprendre.

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  hh
Es pot fer ús de l’àrea de lleure de Santa
Maria de Vallvidrera.

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

0:30 h - El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.
- Bones pràctiques a la natura.

- Benvinguda i presentació de l’equip 
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Visionat de l’audiovisual del Parc“El nostre
bosc”.

Entorns del Centre
d’Informació del Parc

2:30 h - L'arbre i les seves parts.
- Fulles: formes, mides i colors.
- Els rastres dels animals.
- La natura com a font de vivències i
aprenentatges.
- Les característiques del bosc (treball
dels sentits: sons, olors, etc.).
- Els beneficis vitals de la natura.

- Itinerari de les fonts i recorregut pels
entorns del Centre d’informació del Parc.
- Jocs de descoberta del bosc.
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Descripció del programa


