
Metodologia

• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en recerca.
• Treball cooperatiu en grup.

Recursos pedagògics

• Exposició “El pantà de Vallvidrerà”.
• Quadern de treball per l’alumnat.
• Instruments d’observació i mesura (binocles, lupes).
• Fitxes de camp: “Fauna de Collserola”, “Plantes de Collserola”.

Objectius didàctics

• Conèixer la biodiversitat dels ambients aquàtics del Parc.
• Analitzar les característiques dels éssers vius i les relacions que

s'estableixen entre les espècies i el medi.
• Conèixer l’evolució històrica dels usos de l’aigua a Collserola.
• Utilitzar material i mètodes de treball experimental naturalístic.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten els 

ecosistemes aquàtics, en particular la presència d’espècies 
bioinvasores, i les bones pràctiques de conservació.

• Posar en valor la importància ecològica i social de l'aigua.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura. 

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.

PPaarrttiicciippaannttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc

dia:

grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)
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PPrrooppoossttaa  ddee  ddeessccoobbeerrttaa  ddeell  ppaannttàà  ddee  VVaallllvviiddrreerraa  
ii  ddeellss  aammbbiieennttss  nnaattuurraallss  qquuee  ll''eennvvoolltteenn..  
LL’’aaccttiivviittaatt  ccoommpprrèènn  uunn  iittiinneerraarrii  ddee  rreecceerrccaa  ssoobbrree
eellss  eelleemmeennttss  aarrqquuiitteeccttòònniiccss  ii  eellss  uussooss  ddee  ll’’aaiigguuaa
eenn  aaqquueesstt  eessppaaii  ssiinngguullaarr  ddee  CCoollllsseerroollaa,,  aaiixxíí  ccoomm
ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittaatt  ddeellss  aammbbiieennttss  aaqquuààttiiccss  ddeell
PPaarrcc..

Competències

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

22

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

Rebuda a l’estació
de FFGG

AAccttiivviittaattss  gguuiiaaddeess  ppeerr
ll’’eeqquuiipp  eedduuccaattiiuu  ddeell  PPaarrcc
1:30 h

- El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.

- El pantà de Vallvidrera.
- 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 
distribució del material.

- Repàs de les normes de treball de camp.

Riera - El clima de Collserola.
- El cicle de l’aigua.

- Apunts sobre la climatologia de Collserola.
- Descoberta dels cursos d’aigua i de les
seves característiques. 

El pantà de
Vallvidrera

- L'aigua com a recurs bàsic.
- Els usos de l’aigua i la demografia. 

- Treball sobre les característiques
ambientals de la zona.

Entorns dels pantà AAccttiivviittaattss  aauuttoogguuiiaaddeess
ppeell  pprrooffeessssoorraatt
1 h

- Les plantes i els animals més freqüents
del medi aquàtic. 

- L'aigua, element necessari per a la
vida.

- Les espècies invasores i els seus
efectes.

- El mina Grott, la presa i la caseta del
guarda. 

- Ús actual de la zona i gestió de
l'espai.

Activitats autoguiades pel professorat:
- Descoberta per grups de la vegetació i la
fauna associada al pantà i als seus voltants.
Observació, identificació i registre.

- Descoberta per grups dels diferents
elements del pantà i el seu entorn: el mina
Grott, la presa i la casa del guarda.
Característiques i funció. Dinamitzat direc-
tament pel mestre.

Caseta del guarda
del pantà

0:30 h - El paisatge i la importància dels espais
aquàtics i la gestió del territori.

- Els beneficis vitals de la natura.

Activitat de síntesi:
- Organització de dades i observacions
obtingudes.

- Recerca de respostes a la pregunta inicial
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