
Objectius didàctics

• Identificar els elements característics d’una masia i dels seus
entorns.

• Comparar les diferències entre medi urbà i medi rural.
• Conèixer els personatges d’una masia tradicional i els seus rols 
i activitats quotidianes, i comparar-los amb l’actualitat.

• Conèixer els animals de la granja.
• Adquirir actituds de respecte i estima envers la natura 
i el patrimoni històric i cultural del món rural.

Metodologia

• Pràctica guiada.
• Narrativa d’històries.
• Joc de rol: “Caracterització i escenificació de personatges d’una
masia del segle XIX" (vestir-se amb la indumentària tradicional 
i interpretació).
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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.

AAccttiivviittaatt  ppeerr  ccoonnèèiixxeerr  ccoomm  eerraa  uunnaa  mmaassiiaa  
ttrraaddiicciioonnaall  ccaattaallaannaa..  
LLaa  pprrooppoossttaa  ccoommpprrèènn  llaa  ddeessccoobbeerrttaa  ddee  lleess
ddiiffeerreennttss  ppaarrttss  ddee  ll’’eeddiiffiiccii  hhiissttòòrriicc  ((lleess  eessttaanncceess,,  
llaa  ccuuiinnaa  vveellllaa,,  llaa  ffrreessqquueerraa,,  eell  cceelllleerr,,  eell  ppoorrxxoo,,
eettcc..))  ii  ddeellss  eennttoorrnnss  ddeell  mmaass,,  ddeellss  sseeuuss  eelleemmeennttss
((mmoobbiilliiaarrii,,  eeiinneess  ii  aattuueellllss)),,  ccoomm  ttaammbbéé  ddeellss  
ppeerrssoonnaattggeess  qquuee  hhii  vviivviieenn,,  lleess  sseevveess  ffeeiinneess  
ii  aaccttiivviittaattss  qquuoottiiddiiaanneess..

Competències

• Artística i cultural.
• Coneixement i interacció amb el món físic.
• Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Rercursos pedagògics

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

• Quadern de treball per l’alumnat.
• La masia (elements arquitectònics, mobiliari, atuells i estris)
i els seus entorns (horts, feixes, vinya i granja).

• Els vestits tradicionals (el senyor Coll, mestressa, pubilla,
fadristern, masovers, dida, minyona,carreter, vaquer i pastor).

• Exposició permanent “L’Home i el medi a Collserola”.

11

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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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.
- El món rural a Collserola.
- La masia tradicional catalana.
- La vida a pagès: els rols de la família
tradicional i (vestimenta, tasques, etc.).
- El respecte i l’estima pel patrimoni
històric, cultural i natural.
- Bones pràctiques a la natura.

- Treball d’introducció: el Parc Natural de
Collserola.
- Recerca de fotografies de la vida a pagès
(la masia, les activitats quotidianes, les
feines del camp, etc.).
- Recerca sobre els costums i els hàbits dels 
nostres avantpassats (què feien, com
vestien, etc.).
- Treball amb la fitxa “L’escola treballa per la
Terra”.

La jornada a
Collserola

Masia de Can Coll i
entorns

3 h - La masia i els seus elements 
(arquitectura, estances, etc.).
- Els entorns de la masia.
- La família tracional i la vida a pagès.
- Les feines agrícoles al segle XIX.

- Benvinguda i presentació de l’equip 
d’educació.
- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Treball de descoberta de la masia.
- Joc de rol: “Els personatges de la masia”.
- Realització de la “Fotografia de família”.
- Inventari dels animals de granja.

Treball posterior Escola 2 sessions - L’aprofitament dels recursos naturals i
les feines del camp (agricultura,
ramaderia, aprofitaments del bosc).
- El medi rural i el medi urbà.
- La casa de pagès i la gent que hi vivia
com a font de vivències i 
aprenentatges.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Revisió de la jornada a Can Coll.
- Posada en comú i repàs de les fitxes.
- Debat entorn la “Foto de la
família”. Comparar la família d’abans i les
d’avui dia.
- Comparar la vida a la masia i la vida a
ciutat.


