COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2020 · 2021

Recursos i activitats

Propostes educatives · Implicar-se i aprofundir

Presentacions, sessions de didàctica i cursos
Adults (cicles formatius, universitaris, mestres i professors)
Propostes de treball fetes a mida dels interessos de cada
grup que els sol·licita que en conjunt volen donar l'oportunitat de conèixer el projecte educatiu del Parc de
Collserola, el centre d'educació ambiental i els recursos
pedagògics que conformen l'oferta educativa .
També pretenen reforçar el coneixement de les campanyes
i programes del Parc i de la seva gestió. I, principalment,
procuren fomentar nous projectes educatius a l'entorn de
Collserola i de la sostenibilitat.
L’horari de les sessions es pot adaptar a les necessitats de
cada grup.
Objectius didàctics

Metodologia

 Conèixer el Parc de Collserola i les línies mestres del seu projecte
educatiu i de la seva gestió
 Conèixer els equipaments d'educació ambiental del Consorci del Parc
de Collserola
 Saber quines propostes i recursos s'ofereixen des del Parc per a
treballar el medi amb educació infantil, primària i secundària, així com
també amb adults i grups d'educació especial
 Experimentar i valorar recursos concrets
 Fomentar nous projectes educatius a l'entorn del Parc Natural

 Diàleg educador-alumnat
 Observació, manipulació i valoració estructurada
 Exercitació-pràctica
 És obligatòria l’assistència del professorat a una reunió prèvia

Materials i recursos utilitzats
 Dossier per al professorat
 Material documental per a la preparació a l'escola
 Fitxes de treball per als alumnes

Competències bàsiques
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Competència d'aprendre a aprendre
 Competència d'autonomia i iniciativa personal
Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental



Calendari i horari

Reunió de preparació

SI

Màxim d’assistents

50

Grups de treball

25 persones màxim per grup
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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
40,45 € educador / hora
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