COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Passejar i descobrir

Descobrim la masia de Can Coll
Educació d’adults

Activitat de descoberta de la masia de Can Coll,
un edifici senyorial amb més de 500 anys
d'història, situat al municipi de Cerdanyola del
Vallès i restaurat com a centre d'educació
ambiental des de 1987. La visita a la masia i als
entorns del mas (horts, conreus, granja, boscos)
representa una oportunitat per conèixer com era
la vida tradicional a pagès.
L’activitat comprèn una primera part guiada per
l’equip educatiu del Parc (visita a la masia) i una
segona part de propostes autoguiades a càrrec
del propi professorat (passejada pels entorns).
Objectius didàctics

Metodologia

• Identificar els elements característics d’una masia i dels seus
entorns.
• Conèixer els personatges d’una masia tradicional i els seus rols
i activitats quotidianes.
• Conèixer l’evolució històrica dels paisatges i les activitats
humanes a Collserola.
• Posar en valor el patrimoni natural, històric i artístic del Parc.
• Adquirir actituds de respecte i estima envers el patrimoni històric
i cultural del món rural.

• Pràctica guiada.
• Narrativa d’històries.
• Debat dirigit.

Competències

Recursos pedagògics

• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.

• Masia de Can Coll (elements arquitectònics -el rellotge de sol, el
penell i la brúixola-, estances, mobiliari i atuells, la xarxa d’aigües
i la bassa, etc.).
• Audiovisual "Can Coll, 500 anys".
• Fitxa “Itinerari al voltant de Can Coll”.

Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

Presencial / Telemàtica

Màxim d’assistents

2 grups (màxim 25 persones/grup)

Durada i calendari 1:30 h
de l’activitat al Parc Es pot fer ús de l’equipament fins les 16 h.
mes:

dia:
dl dm dc dj dv

S O N D G F M A M J

Preu: 62,70 € (preu per grup)
Inscripcions:
Can Coll, CEA. Ctra. Cerdanyola a Horta km 2, Cerdanyola del Vallès.
Tel. 93 692 03 96.

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant a Can Coll CEA 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.
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Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Treball previ

Entitat

2 sessions

- El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.
- El món rural a Collserola.
- Bones pràctiques a la natura.

- Treball de coneixement del Parc de
Collserola.

La jornada a
Collserola

Interior de la masia

Activitats guiades per
l’equip educatiu del Parc
1:30 h

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

- Benvinguda i presentació de l’equip
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Breu presentació del Parc.
- Audiovisual: “Can Coll, 500 anys”.

- Les estances i el mobiliari d’una masia.
- les eines i els atuells de pagès.

- Visita guiada de descoberta de la masia.

Treball posterior

Exterior de la masia

Activitats autoguiades pel
professorat
1:30 h

- Les façanes i la seva orientació.
- El rellotge de Sol i el penell.
- La gestió de l’aigua.

- Observació dels elements arquitectònics
significatius de les façanes.
- Fitxa: “Itinerari al voltant de Can Coll”.

Entitat

2 sessions

- L’activitat agrària al Parc.
- L’edificació sostenible (aigua, energia,
residus).
- La conservació del patrimoni històric i
cultural entorn la pagesia.
- La importància dels espais naturals
protegits.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Debat: característiques de l’edificació sostenible. La casa de pagès és respectusosa
amb el medi ambient?
- Debat: Collserola, territori vital.

