
PPrrooggrraammaa  ppeeddaaggòòggiicc  qquuee  ttéé  ppeerr  oobbjjeeccttiiuu  llaa
ddiinnaammiittzzaacciióó  ii  ppaarrttiicciippaacciióó  aaccttiivvaa  ddee  llaa  ccoommuunniittaatt
eedduuccaattiivvaa  eenn  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddeell  mmeeddii  aammbbiieenntt..
CCoommpprrèènn  uunnaa  pprriimmeerraa  sseessssiióó  aa  ll’’aauullaa,,  ddeeddiiccaaddaa  
aa  ddeessppeerrttaarr  ll’’iinntteerrèèss  ppeerr  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddee  llaa
nnaattuurraa  ii  sseennssiibbiilliittzzaarr  eennvveerrss  lleess  pprriinncciippaallss  
pprroobblleemmààttiiqquueess  aammbbiieennttaallss;;  ii  uunnaa  sseeggoonnaa  sseessssiióó
ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  aall  PPaarrcc  eenn  qquuee  eess  ppoorrtteenn  aa  tteerrmmee
aacccciioonnss  ddee  mmiilllloorraa  ii  ccuurraa..    LLaa  pprrooppoossttaa  ffiinnaalliittzzaa
aammbb  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddeess  ddee  ll’’eessccoollaa  dd’’uunnaa  aacccciióó  
qquuee  ttéé  ccuurraa  ddee  llaa  TTeerrrraa..

Objectius didàctics

• Posar en valor la importància dels espais naturals protegits en el
foment d’hàbits de vida saludables i sostenibles.

• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten la 
conservació de la biodiversitat.

• Adquirir actituds de respecte i estima envers el patrimoni històric 
i cultural i per la natura.

• Participar activament de la conservació de la biodiversitat 
i del patrimoni històric i artístic del Parc.

Recursos pedagògics

• Maleta conta-contes (Educació infantil) o Bibliomòbil (Educació
primària). 

• Material audiovisual i multimèdia de suport per l’activitat a l’aula.
• Exposició “Collserola, un lloc en el món” (Educació primària).
• Eines de camp: caveguets, pales, carretons, rasclets, regadores,
cistells, garbells, guants, etc.

Metodologia

• Aprenentatge i servei.
• Aprenentatge basat en problemes.
• Aprenentatge basat en projectes.
• Aprenentatge basat en la construcció i el disseny.
• Treball cooperatiu.

Cuidem la Terra, cuidem Collserola
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Implicar-se i aprofundir

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

dia:

Presencial / Telemàtica

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: 

CCaann  CCoollll,,  CCEEAA..    CCttrraa..  CCeerrddaannyyoollaa  aa  HHoorrttaa  kkmm  22,, CCeerrddaannyyoollaa  ddeell  VVaallllèèss..
TTeell..  9933  669922  0033  9966..    

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant a CCaann  CCoollll  CCEEAA 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.

Capacitats

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

• Conviure en la diversitat, avançant en la
relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.

• Comportar-se d’acord amb unes pautes de
convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració
amb el grup i cap a la integració social.

Competències

• Coneixement i la
interacció amb el
món físic.

• Artística i cultural.
• Social i ciutadana.
• Autonomia, ini-
ciativa personal 
i emprenedoria.

22

33  hh
Es pot fer ús de l’equipament fins les 16 h.

DDuurraaddaa  ii  ccaalleennddaarrii
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  PPaarrcc
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Descripció del programa

FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Treball previ Escola AAccttiivviittaattss  gguuiiaaddeess
ppeerr  ll’’eeqquuiipp
eedduuccaattiiuu  ddeell  PPaarrcc
1 h

- El Parc Natural de Collserola
com a espai natural protegit.
- La conservació de la natura 
i la cultura de la sostenibilitat.
- Les problemàtiques ambientals
locals i globals.
- Bones pràctiques a la natura.

EEdduuccaacciióó  iinnffaannttiill  --  SSeeggoonn  cciiccllee
- Dinamització del conte “Qui ha passat per aquí?” per descobrir
Collserola com un espai natural protegit.

EEdduuccaacciióó  pprriimmààrriiaa  --  CCiiccllee  iinniicciiaall
- Dinamització del conte “La curiositat d’en Pere”per despertar l’interès
per la conservació de la natura al planeta (pensa globalment) i al Parc
(actua localment).

EEdduuccaacciióó  pprriimmààrriiaa  --  CCiiccllee  mmiittjjàà  ii  ssuuppeerriioorr
- Dinamització de l’audiovisual “Cuidem la Terra” que planteja alguns dels
problemes ambientals actuals i la necessitat de que tothom s’impliqui
activament en la cura del planeta.

AAccttiivviittaattss  gguuiiaaddeess
ppeell  pprrooffeessssoorraatt
2 sessions

- Maleta conta-contes (Educació infantil - Segon cicle).
- La bola del món (Educació primària - Cicile inicial).
- El joc de les accions (Educació primària - Cicle mitjà i superior).
- Bibliomòbil (Educació primària).
- Exposició "Un lloc en el món" (Educació primària - Cicle mitjà i
superior).
- Pòsters de la Jornada de col·laboració (tots els nivells).
- Fitxa: “L’escola treballa per la Terra” (tots els nivells).

La jornada a
Collserola

Can Coll o 
entorn de
l’escola

AAccttiivviittaattss  gguuiiaaddeess
ppeerr  ll’’eeqquuiipp
eedduuccaattiiuu  ddeell  PPaarrcc
3 h

CCuuiiddeemm  CCoollllsseerroollaa
- Els problemes de conservació de
la natura al Parc Natural de
Collserola.
- Actituds i bones pràctiques en el
treball cooperatiu.
- La natura com a font de
vivències i aprenentatges.

- Benvinguda i presentació de l'equip d'educació.
- Explicació dels objectius de l'activitat i del pla de treball.
- Introducció a Can Coll i al Parc Natural de la Serra de Collserola.
- Treball cooperatiu: desenvolupament de tasques de millora de l’entorn
(jardineria, manteniment d’àrees de lleure, arranjament de camins, neteja
d’espais, etc.).
- Posada en comú i avaluació del treball. 
- Acte de cloenda i reconeixement.

Treball posterior Escola Activitats
puntuals /
Projecte de curs

- La importància dels espais
naturals protegits.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Realització d’activitats posteriors a la sortida per 
aprofundir i donar-hi continuïtat a l’aula.

CCuuiiddeemm  llaa  TTeerrrraa
- Els problemes de conservació de
la natura a l’entorn de l’escola.
- La participació ciutadana i la
implicació de l’escola.

- El Projecte de Futur: participació en actuacions de millora de l’entorn
escolar a favor de la cultura de la sostenibitat..


