COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Aproximar-se i conèixer

Experimentem el bosc

Educació infantil - P4 i P5 | Educació primària - Cicle inicial

Activitat d’exploració activa dels elements que
composen un bosc a través dels sentits
(observació, escolta activa, manipulació), les
capacitats (curiositat, experimentació,
deducció,...) i les emocions i vivències (el contacte
directe amb l'entorn i el joc cooperatiu), tot
motivant actituds d'estima i respecte envers la
natura.
La proposta compren dues dinàmiques: aula de
racons (Casa dels Petits) i joc de descoberta al
bosc (Joc de les deixalles).

Objectius didàctics

Metodologia

• Descobrir la diversitat d'elements de l’entorn natural del bosc
a través de l’experiència directa i els sentits.
• Fomentar una vivència de gaudi, positiva i motivadora, a través
de l'experiència individual i el joc cooperatiu a la natura.
• Identificar les problemàtiques ambientals que afecten
la biodiversitat i les bones pràctiques de conservació.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura.

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

Capacitats

Competències

Recursos pedagògics

• Observar i explorar l’entorn
immediat, natural i físic, amb
una actitud de curiositat
i respecte i participar,
gradualment, en activitats
socials i culturals.

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

• Dossier del professorat (inclou propostes pedagògiques per
treballar abans i després de l’activitat).
• La Casa dels Petits: aula de racons sobre coneixement del medi
(observació i ciència), art i creativitat, treball sensorial
i manipulatiu (motriu), lectura.
• Joc de les deixalles: reproducció en gran format de deixalles
comunes.

Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

Presencial / Telemàtica

Màxim d’assistents

2 grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)

Durada i calendari 3 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: 114,00 € (preu per grup-classe)
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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Descripció del programa

Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Treball previ

Escola

2 sessions

- El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.
- Fauna i flora que hi viu al bosc.
- Com és el paisatge d’un bosc? En què
es diferencia del nostre dia a dia
proper (entorn de l’escola, ciutat).
- Bones pràctiques a la natura.

- Activitats prèvies sobre com els infants
imaginen el bosc de Can Coll.
- Qui hi viu al bosc?: activitat de rastres i
restes, joc simbòlic sobre els animals del
bosc, etc.
- Exploració de llibres i audiovisuals del
bosc.

La jornada a
Collserola

Casa dels petits
(aula de racons)

1:30 h

- Els elements naturals que composen
el bosc (plantes i fruits, rastres i restes
de fauna, textures, olors i sons del
bosc, etc.)

- Benvinguda i presentació de l’equip
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Presentació de Can Coll i Collserola
- Explicació dels racons.
- Treball dels sentits amb elements naturals:
tacte (racó d’expressió i creació d’art
efímer, toca-toca – textures), olors, sons.
- Conclusions i posada en comú de les
vivències.

Bosc

1:30 h

- La biodiversitat del bosc (els éssers
vius, els rastres, etc.).
- El respecte i la cura per la natura (prevenció de residus, actituds de respecte
i consciència cívica).

- Itinerari de descoberta de l’entorn.
- Joc cooperatiu sobre prevenció de residus.
- Conclusió: repàs sobre què hem après i
reflexió envers les actituds de respecte i
cura de la natura.

Escola

2 sessions

- La natura com a font de vivències i
aprenentatges.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Repàs de les vivències i els aprenentages
de la jornada a Can Coll.
- Activitats i propostes complementàries.

Treball posterior

