COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Aproximar-se i conèixer

Experimentem la granja

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

Activitat de descoberta del medi rural i de participació activa en les feines quotidianes de la
granja de Can Coll en contacte directe amb els
animals.
La proposta comprèn el conjunt de les tasques
diàries que els grangers i les grangeres fan per
procurar la cura i el benestar dels animals, des de
preparar i repartir el menjar (fer la collita als horts
i els camps, treballar amb el molí de cereals) fins
a la neteja dels corrals i quadres.

Objectius didàctics

Metodologia

• Conèixer els animals de la granja.
• Comparar les diferències morfològiques i de comportament
dels animals.
• Identificar les necessitats dels éssers vius: menjar, beure,
benestar animal.
• Conèixer els productes al camp i relacionar-los amb el quotidià.
• Experimentar i valorar l’esforç físic de les feines de pagès.
• Adquirir actituds de respecte i estima envers la natura
i el patrimoni històric i cultural del món rural.

• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.
• Treball cooperatiu en grup (4-5 alumnes per grup).

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.
• Autonomia, iniciativa personal
i emprenedoria.
• Aprendre a aprendre.

• Dossier del professorat (inclou propostes pedagògiques per
treballar abans i després de l’activitat).
• Granja (corrals, galliner), horts i aula rural. Masia de Can Coll.
• Equipament de l’aula rural (incubadora, molí, cistells, garbells).
• Eines de camp: caveguets, pales, carretons, rasclets, cistells,
garbells, etc.

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

F ases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Treball previ

Escola

2 sessions

- El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.
- Les masies i l’entorn rural de
Collserola.
- La pagesia i la ramaderia al Parc
Natural de Collserola.
- El benestar animal.
- Bones pràctiques a la natura.

- Realització d’activitats motivadores prèvies
a la sortida a la granja de Can Coll.
- Recerca entorn la vida rural a Collserola.

La jornada a
Collserola

Aula rural i horts

1:15 h

- L’entorn rural a Can Coll: la masia, la
granja, l’hort, els camps, el bosc.
- La producció i origen dels aliments.
-Les necessitats bàsiques dels animals
de granja.

- Benvinguda i presentació de l'equip
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Observació de l’entorn rural.
- Recol·lecció als horts (segons temporada)
- Manipulació i preparació del menjar pels
animals (desgranar/moldre cereals).

Granja i corrals

1:15 h

- Els animals de granja.
- El benestar animal.
- Les feines a la granja.
- El respecte pels animals.

- Visita als estables/corrals.
- Observació del comportament dels animals
- Alimentació dels animals: truges, somera,
vaca, aviram.
- Treball en grups als diferents espais:
netejar corrals/estables, millorar el galliner,
fer jaços de palla, etc.

Aula rural

0:30 h

- El cicle de la vida. La reproducció de
les gallines : ous i pollets. La vida dels
conills.

- Explicació oral a l’aula rural del cicle de
l’ou-gallina.
- Contacte directe amb els pollets, ànecs
i conills i llorigons.

Escola

2 sessions

-El Parc Natural de Collserola com a
entorn alimentari local.
- El treball a pagès.
- La producció i origen dels aliments
- Els productes locals i de proximitat.
- La natura com a font de vivències i
aprenentatges.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Realització d’activitats posteriors a la
sortida per aprofundir i donar-hi continuïtat
a l’aula.

Treball posterior

