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Propostes educatives

Implicar-se i aprofundir

Estades de pràctiques

Formació professional | Universitat | Ensenyaments especialitzats

El programa d’estada de pràctiques al Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola esdevé
una oportunitat per introduir i capacitar l’alumnat
en l’activitat professional pròpia d’un espai
natural protegit.
Els itineraris formatius compten amb programes
dedicats a l’educació i comunicació ambiental que
es porten a terme al centre d’educació ambiental
de Can Coll.

Objectius didàctics

Metodologia

• Posar en valor el Parc Natural de Collserola com entorn educatiu.
• Introduir als estudiants en el món laboral d'una administració
pública (Consorci del Parc Natural de Collserola).
• Participar activament en les activitats quotidianes de l’equip d’educació ambiental del Parc (Can Coll CEA, Servei d’Ús Públic,
Divulgació i Comunicació Ambiental).
• Dinamitzar la col·laboració i la innovació educativa en l’entorn
del Parc.

• Pràctica guiada.
• Pla de treball individualitzat
• Aprenentatge i servei.
• Aprenentatge basat en casos.
• Aprenentatge basat en projectes.

Competències

Recursos pedagògics

• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

• El Parc conjuntament amb l’entitat de procedència de l’alumnat
aportaran el conjunt de materials necessaris per a dur a terme
el programa de pràctiques.
• Si s’escau, el Centre de Documentació i Recursos Educatius
del Parc (CDRE) pot facilitar materials pedagògics de suport
a l’alumnat.

Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Durada i calendari Nombre de sessions, durada i horari a
de l’activitat al Parc determinar. El període mínim de pràctiques
és de 80 hores.

Reunió de preparació

Presencial / Telemàtica
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Inscripcions:
Can Coll, CEA. Ctra. Cerdanyola a Horta km 2, Cerdanyola del Vallès.
Tel. 93 692 03 96. E-Mail: cancoll@parccollserola.net

 Les institucions interessades en establir convenis de pràctiques amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola han de contactar amb la
coordinació dels centres d'educació ambiental del Parc per definir l’itinerari formatiu de l’alumnat (nombre d'estudiants, calendari i horaris,
seguiment i avaluació de les pràctiques, etc.) i l’encaix administratiu de la proposta de col·laboració.

