COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2020 · 2021

Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Descobrim la Masia de Can Coll
Adults
Can Coll és una masia senyorial amb més de 500 anys
d'història, rodejada de boscos i conreus, situada al
municipi de Cerdanyola del Vallès. Restaurada com a centre
d'educació ambiental, la seva visita representa una oportunitat per conèixer com era la vida a pagès.
L’activitat combina una visita guiada a la masia d’una hora
i mitja amb una passejada autoguiada pels entorns.
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

 Conèixer una part del patrimoni del Parc Natural de la Serra de
Collserola
 Comprovar l'evolució arquitectònica de la masia
 Adonar-se dels canvis en els usos del recursos naturals
 Manipular eines, atuells i els mecanismes del portal
 Conèixer la indumentària del segle XVIII

 Material documental, audiovisual i didàctic
 Audiovisual de presentació "Can Coll, 500 anys"
 La masia: façanes, estances, mobiliari i atuells
 La xarxa d’aigües
 El rellotge de sol, el penell i la brúixola

Competències bàsiques

Metodologia

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

 Procediments d'observació-deducció i manipulació
 Activitats sensorials

Calendari i horari
Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

SI

Màxim d’assistents

2



13:30 h

mesos:

NO
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10 h

dies setmana:

grups de 25 persones

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 de 25 persones
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Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Previ a la sortida

Entitat

1-3 hores

- El Parc de Collserola com a espai natural protegit.
- El món rural a Collserola.
- Hàbits respectuosos amb el medi ambient

- Treball de coneixement del Parc de Collserola.
- Treball per a la sortida: metodologia i actituds.
- Treball amb la fitxa: “Collserola et cuida, cuida
Collserola” i "L'escola treballa per la Terra”.

Treball a Collserola

Masia

30 minuts

- El Parc de Collserola.
- L’evolució de la masia de Can Coll des de 1495.

- Breu presentació del Parc.
- Audiovisual: “Can Coll, 500 anys”.

Masia

1 hora

- Les estances, el mobiliari, les eines i els atuells.

- Descoberta de les estances, el mobiliari i els
atuells.

Exterior

1,5 hores

Passejada autoguiada pels entorns:
- Les façanes i la seva orientació.
- El rellotge de sol i el penell.
- La gestió de l’aigua.

- Observació de les façanes amb els seus
elements significatius.
Fitxes: El pagès intel·ligent.

Entitat

2 hores

- Els espais protegits.
- L'aigua, un bé escàs.
- La casa bioclimàtica.

- Debat: característiques d'una casa bioclimàtica.
La casa de pagès és respectusosa amb el medi
ambient?

Posterior a la sortida
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