COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2020 · 2021

Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Descobrim el bosc
Educació infantil - Cicle inicial de primària
És una primera aproximació a la descoberta del bosc de
Collserola, a partir dels sentits dels alumnes i de l’exploració
dels seus elements, tot treballant actituds positives i de
respecte envers la natura.
L’activitat es desenvolupa durant una part del matí amb els
educadors de Can Coll (1,30 h). El mestre ha d’escollir entre
dues possibilitats de treball: dinàmica de racons (Casa dels
Petits) o joc de descoberta (Joc de les Deixalles). La resta del
matí es pot complementar amb propostes autoguiades a
càrrec dels propis mestres.
Us podeu quedar a dinar. L’equipament es tanca a les 16 h.
Objectius didàctics

Metodologia

 Investigar i descobrir, utilitzant els sentits i capacitats potencials
(curiositat, interès, imaginació, etc.) per tal de construir els propis
aprenentatges.
 Sensibilitzar envers les actituds i les bones pràctiques per la conservació de la natura a través de les vivències i la reflexió.
 Gaudir de les activitats, dissenyades a partir dels elements del bosc,
a través del joc i la descoberta individual i grupal (cooperació)

 Possibilitat de treball en racons lliure o estructurat (la Casa dels Petits)
o bé joc de descoberta (Joc de les Deixalles).
 Contacte directe amb l'entorn.
 Treball dels sentits: observació, manipulació, olors.
 És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia.

Competències bàsiques

 Dossier del mestre (inclou propostes autoguiades).
 Aula organitzada per racons: la Casa dels Petits.
 La tenda del bosc.
 Eines d'observació i manipulació: lupes, garbellets, martells, fang,
llimes, àudios, etc.
 Deixalles gegants de joguina (Joc de les Deixalles).
 Fitxes i materials complementaris per a treballar a l'escola.

Materials i recursos utilitzats

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

Calendari i horari
Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

SI

Màxim d’assistents



13:30 h

mesos:

NO

S O N D G F M A M J

J A

10 h

dies setmana:

2 grups - classe (25 alumnes per grup)

dl dm dc dj dv ds dg

Inscripcions
123-

A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h a 14:00 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
61,75 € per grup - classe (25 alumnes per grup)
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Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Descobrim el bosc · Educació infantil - Cicle inicial de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Previ a la sortida.
Què sabem del bosc?

Escola

2 jornades

- El medi natural
- El bosc
- El Parc de Collserola
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient

- Recerca de llibres sobre el bosc
- Realització d’altres propostes d’activitats,
a escollir per treballar el bosc, les actituds i els
comportaments
- Treball amb la fitxa “L’escola cuida la Terra”

90 minuts

- Els elements naturals que composen el bosc
(plantes i fruits, rastres i restes de fauna, textures,
olors i sons del bosc, etc.)
- Elements propis i no propis d'un ambient natural
- El respecte i el tenir cura de l'entorn natural
- El paper de l'ésser humà en el bosc
- La recollida selectiva de les deixalles

Treball a la “Casa dels Petits”. Espai organitzat
en forma de racons o àmbits de treball (d’experimentació, d’art efímer, de tocar i olorar, d’observació, de lectura).

Entorns de 90 minuts
Can Coll
(opcional i
autoguiada)

- La tranquil·litat que hi ha al bosc
- Pertinença i proximitat amb la natura
- Descobrir els elements del bosc (flora, sòl, etc.) a
través dels sentits
- La fauna del bosc

- Escoltem els sons de la natura.
- Formem part del bosc
- Com són les coses a un bosc? (treball dels
sentits)
- Joc de memorització
- Joc simbòlic sobre els animals i les plantes del
bosc.
- Joc de rastres i restes

Escola

- Treball de conclusions i repàs dels continguts
apresos

- Realització d’algunes propostes d’activitats a
escollir pel mestre

La jornada a Can Coll Casa dels
petits o Joc
de les
Deixalles

Posterior a la sortida

2 hores
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Joc de les Deixalles. Desenvolupament d'un joc
de sensibilització que utilitza com a recurs unes
deixalles gegants. Es realitza dins el bosc

