COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2018 · 2019

Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Descobrim la granja de Can Coll
Educació infantil - Cicle inicial de primària

Us proposem una activitat plantejada com un recurs que
s'incorpora a la programació de l'escola i permet treballar
continguts relacionats amb la granja, l'hort i el treball
agrícola, de forma directa i participativa.
L’activitat combina una visita guiada a la granja d’una hora
i mitja amb una passejada autoguiada pels espais rurals de
la masia.
L’activitat es desenvolupa al llarg del matí. Us podeu
quedar a dinar; l’equipament es tanca a les 16h.
Objectius didàctics

Materials i recursos utilitzats

· Assenyalar diferències morfològiques i l’alimentació dels animals de
la granja
· Observar directament l’entorn rural
· Valorar l’esforç que representa treballar en un entorn rural

·
·
·
·

Competències bàsiques

Suport durant l’activitat

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

·
·
·
·
·

Metodologia
·
·
·
·
·

Material documental informatiu
Material audiovisual
Guia didàctica per al professorat
Materials per a l’alumnat

Eines: garbells, galledes, cistells
Molí, ulleres de rotecció
Incubadora, caixa calenta, ovoscopi, pollets
Granja: corrals i animals
Hort

Diàleg educador-usuari
Observació i manipulació estructurades
Respostes intuitives o suposicions
Exercitació - pràctica
És obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia
Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

Sí

Màxim d’assistents

Calendari i horari
mesos:
S O N D G F M A M J

J A

10 h

dies setmana:

3 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 14:30 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
60,70 € per grup - classe (25 alumnes per grup)
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13:30 h
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Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Descobrim la granja de Can Coll · Educació infantil - Cicle inicial de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Previ a la sortida

Escola

2 hores

- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- Els animals de la granja.
- Les feines i l'entorn agrícola.
- Les necessitats dels animals.
- L'origen d'alguns aliments.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambient.

- Utilització de les fitxes de treball previ.
- Visualització de l’audiovisual sobre la granja i
els conreus.
- Reflexió sobre les necessitats dels animals i els
aliments de l'hort.
- Treball amb la fitxa: "L'Escola cuida la Terra".

Treball a Collserola

Aula Rural

30 minuts

- Els aliments dels animals.
- Les matèries primeres.
- L'elaboració del menjar.

- Presentació dels educadors i de l'activitat.
- Preparació del menjar (moldre blat, collir i
preparar col, o feines alternatives segons
la disposició de l'hort).

Granja

30 minuts

- Els animals propis de la granja.
- L'habitacle dels animals i les seves necessitats.
- El respecte pels animals.

- Repartir el menjar i tocar els animals mentre
se'ls alimenta.

Aula Rural, 30 minuts
Granja Vella

- El cicle de la gallina: l'ou, la incubadora i els pollets.
- Els conills i els llorigons.
- El respecte pels animals.

- Explicació oral del cicle de la gallina i l'ou.
- Contacte directe amb els pollets i els llorigons.

Masia i
entorns
(optatiu)

1,5 hores

- La casa de pagès.
- La vida agrícola al segle XIX.
- L’aprofitament dels recursos naturals

- Visita autoguiada pel mestre a les estances
rurals i pels entorns de la masia.

Escola

2 hores

- Sensacions i sentiments que es generaren en
treballar a la granja.
- Les necessitats dels éssers vius i dels animals de la
granja.
- El treball del pagès.
- La producció i l'origen dels aliments i les matèries
primeres.

- Utilització de les fitxes de treball posterior.
- Reflexió oral sobre l'estada a Can Coll.
- Reflexió sobre les necessitats dels animals.
domèstics i els animals del bosc.

Posterior a la sortida

11

