
AAccttiivviittaatt  ddee  ddeessccoobbeerrttaa  vviivveenncciiaall  ddee  ll’’eennttoorrnn  
aa  ppaarrttiirr  ddeell  jjoocc,,  eell  ttrreebbaallll  ddeellss  sseennttiittss  ((eellss  ssoonnss,,  llaa
lllluumm  ii  eellss  rreefflleexxeess  ddee  llaa  bbaassssaa;;  lleess  oolloorrss  ii  tteexxttuurreess
ddee  ll’’aallzziinnaarr,,  eettcc..))  ii  ll’’aarrtt  eeffíímmeerr  aammbb  eelleemmeennttss  ddeell
bboosscc..  
LLaa  pprrooppoossttaa  ttéé  ccoomm  eesscceennaarrii  eell  bboosscc  oommbbrríívvooll  ii  eellss
ccaammiinnss  ii  ccllaarriiaanneess  ddee  CCoollllsseerroollaa  oonn  eell  pprroottaaggoonniissttaa
ééss  eell  ppoorrcc  sseennggllaarr,,  eell  mmaammííffeerr  mmééss  ggrraann  ddeell  PPaarrcc..

Objectius didàctics

• Descobrir la diversitat d'elements de l’entorn natural del bosc 
a través de l’experiència directa i els sentits. 

• Estimular i desenvolupar les capacitats expressives i artístiques.
• Experimentar una vivència de gaudi de la natura, positiva 
i motivadora

• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura. 

Recursos pedagògics

• Dossier del professorat (inclou propostes pedagògiques per 
treballar abans i després de l’activitat).

• Entorns de Can Coll (el bosc d’alzinar amb pins i roures, 
les clarianes i camins, la bassa, etc.).

• Cançó del senglar.
• Màscara del senglar.

Metodologia

• Aprenentatge basat en el joc.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.
• Pensament visual.
• Treball cooperatiu.

Experimentem fent art al bosc
Educació primària - Cicle inicial

COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2022 · 2023 Propostes educatives

Aproximar-se i conèixer

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

dia:

Presencial / Telemàtica

grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)
S O N D G F M A M J J Adl dm dc dj dv

mes:

Preu: 112233,,1100  € ((pprreeuu  ppeerr  ggrruupp--ccllaassssee))

Inscripcions: 

CCaann  CCoollll,,  CCEEAA..    CCttrraa..  CCeerrddaannyyoollaa  aa  HHoorrttaa  kkmm  22,, CCeerrddaannyyoollaa  ddeell  VVaallllèèss..
TTeell..  9933  669922  0033  9966..    

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant a CCaann  CCoollll  CCEEAA 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.

Competències

• Artística i cultural.
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Aprendre a aprendre.

22

33  hh
Es pot fer ús de l’equipament fins les 16 h.

DDuurraaddaa  ii  ccaalleennddaarrii
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  PPaarrcc
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Experimentem fent art al bosc · Educació primària - Cicle inicial

Descripció del programa

FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

Treball previ Escola 2 sessions - El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.
- La biodiversitat de Collserola.
- Els sentits i les emocions a la natura.
- Bones pràctiques a la natura

- Realització d’activitats motivadores prèvies
a la sortida a Can Coll.
- Recerca entorn el bosc a Collserola.
- Confecció de la màscara del senglar.

La jornada a
Collserola

Entorns de Can Coll 0:30 h - Els beneficis emocionals i per la salut
dels boscos.

- Benvinguda i presentació de l’equip 
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Observació del paisatge: mirem 
enfora- Itinerari fins a la clariana del bosc.
- Autoconeixement: mirem endins.

Bassa 0:30 h - L’ambient i els sons de la bassa.
- L’aigua: miralls i reflexes.

- Itinerari fins la bassa.
- Descoberta de la bassa i dels elements
(aigua, fauna, flora).
- Observació dels reflexes i percepció dels
sons.

Bosc 1 h - Els elements que composen un bosc.
- La interpretació de l’entorn.
- Les formes, olors i textures del bosc.

- Itinerari fins a la clariana del bosc.
- Activitats “Fotografiem el bosc a 
l’imaginari” i “Fem siluetes al bosc”.
- Art efímer amb elements naturals.
- Posada en comú de les sensacions 
experimentades.

1 h - Els habitants del bosc.
- El porc senglar, el mamífer més gran
del Parc Natural de Collserola.

- Itinerari fins a les passeres de senglar.
- Descoberta de rastres i restes.
- Joc de rol: “Fem el senglar”.
- Cançó: “La vida del senglar”.

Treball posterior Escola 2 sessions - La importància dels espais naturals
protegits.
- La natura com a font de vivències i
aprenentatges.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Revisió de la jornada a Can Coll.
- Repàs de les emocions viscudes.


