COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Implicar-se i aprofundir

Cuidem la Terra, cuidem Collserola
Educació infantil i primària

És un programa interdisciplinari que pretén estimular la
participació d'alumnes, mestres i pares en accions positives
envers l'entorn, començant col·laborant amb el Parc de
Collserola i després des de l'escola amb la Terra. El poden
realitzar des d'una classe fins un centre sencer d'educació
infantil i primària.
L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos
a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics

Materials i recursos utilitzats

· Adonar-se de la problemàtica ambiental i dels efectes de l'activitat
humana en el medi natural
· Experimentar tècniques diverses per millorar l'entorn
· Col·laborar en el manteniment del Parc
· Respectar i facilitar el compromís amb la conservació

·
·
·
·
·
·

Competències bàsiques

Dossier pel professorat
Audiovisual
Bibliomòbil (petita biblioteca mòbil)
Exposició Collserola, un lloc en el món
Pòsters
Fitxes o eines de treball per a l'alumnat el dia de la sortida

Metodologia

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

· Presentació de la problemàtica ambiental de la Terra
· Diàleg educador, mestre, alumnat
· Consulta de fonts d'informació
· Participació en una actuació de manteniment o millora en el medi
natural
· Realització des de l'escola d'una actuació que té cura de la Terra
· És obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia
Calendari i horari

Lloc de realització
Reunió de preparació

SI

[

Màxim d’assistents

4

grups - classe per jornada

13:30 h

mesos:

Can Coll, Centre d’Educació ambiental

10 h
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dies setmana:
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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, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés
i la convocatòria de la reunió de mestres.
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 grup-classe ( s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes ).
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Cuidem la Terra, cuidem Collserola Educació infantil i primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Previ a la sortida

Escola

Mínim 3
hores

- La problemàtica ambiental i la necessitat de realitzar accions concretes per a resoldre-la.
- Principis per avançar cap a una societat sostenible.
- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Organització de la sortida.
- Hàbits favorables al medi ambient

- Anada a l'escola: Sessió audiovisual amb un
educador del Parc.
- La bola del món (P-3, P-4, P-5 , 1r i 2n).
- El joc de les accions (3r, 4t, 5è i 6è).
- Visita a la bibliomòbil (petita biblioteca mòbil).
- Visita a l'exposició "Un lloc en el món" (12
plafons).
- Lectura dels pòsters de la Jornada de
col·laboració amb el Parc.
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per a la
Terra”

Treball a Collserola

Medi
natural

2,5 hores

- Els treballs de manteniment en un espai natural
protegit.
- El treball col·lectiu.
- La participació en accions a favor de la Terra.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Participació en alguna de les feines de gestió i
manteniment que es duen a terme en el Parc
(ajardinament, neteja, arranjament de camins... ).

Lloc on s’ha 1 hora
realitzat el màxim
treball

- El treball realitzat per cada classe.
- Agraïment a mestres i alumnes.

- Posada en comú de les feines realitzades.
- Lliurament d'un certificat d'agraïment a cada
classe.
- Cançó de cloenda.

Escola

- Les actuacions a favor del medi.
- La participació
(Altres continguts dependran del Projecte de Futur
escollit).

- El Projecte de Futur: realització des de l'escola
d'una actuació que té cura de la Terra.
- Avaluació de l'activitat conjuntament mestres i
educadors del Parc.

Posterior a la sortida

2 hores
mínim
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