
Metodologia 

• Pràctica guiada.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Debat dirigit i discussió de casos.

Recursos pedagògics

• Instruments d’orientació: mapes i, opcionalment, brúixoles.
• Itineraris senyalitzats als entorns del Centre d’Informació del

Parc.

Objectius didàctics

• Conèixer la biodiversitat de Collserola.
• Conèixer el patrimoni històric i artístic del Parc.
• Posar en valor la importància dels espais naturals protegits 

en el foment d’hàbits de vida saludables i sostenibles.
• Adquirir actituds i valors d’estima i respecte per la natura. 
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Competències

• Coneixement i interacció amb
el món físic.

• Social i ciutadana.
• Autonomia, iniciativa personal 

i emprenedoria.

• Ciència i tecnologia.
• Social i cívica.

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc

dia:

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: 

CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc..  Ctra. de l’Esglesia 92, 08017 Barcelona.
Tel. 9933  228800  3355  5522..    

 Inscripcions obertes a partir del dia 1 de setembre trucant al CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc 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  ddee  ddeessccoobbeerrttaa  ddee  llaa  bbiiooddiivveerrssiittaatt  ii  ddeell
ppaattrriimmoonnii  hhiissttòòrriicc  ii  ccuullttuurraall  ddee  CCoollllsseerroollaa  aa  ttrraavvééss
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  ffííssiiccaa  aa  ll’’aaiirree  lllliiuurree..
LLaa  pprrooppoossttaa  eess  ppoorrttaa  aa  tteerrmmee  aallss  iittiinneerraarriiss  
sseennyyaalliittzzaattss  qquuee  rreeccoorrrreenn  eellss  eennttoorrnnss  ddeell  CCeennttrree
dd’’IInnffoorrmmaacciióó  ddeell  PPaarrcc..

44

33  hh
Es pot fer ús de qualsevol de les àrees de
lleure del Parc.

DDuurraaddaa  ii  ccaalleennddaarrii
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  PPaarrcc



FFaasseess  ddeell  ttrreebbaallll LLlloocc  DDuurraaddaa CCoonnttiinngguuttss SSeeqqüüèènncciiaa  dd''aaccttiivviittaattss

La jornada a
Collserola

Entorns del Centre
d’Informació del Parc

3 h - La Serra de Collserola: situació, límits,
municipis.

- El Parc de Collserola com a espai
natural protegit.

- Característiques dels ecosistemes 
mediterranis.

- Els elements que composen el
paisatge.

- La biodiversitat de Collserola.
- La importància dels espais naturals
protegits.

- Els beneficis vitals de la natura.
- Bones pràctiques a la natura.

- Benvinguda i presentació de l’equip 
d’educació.

- Explicació de la dinàmica de la jornada.
- Descoberta de llocs emblemàtics del Parc
(Font de la Budellera, Pantà de Vallvidrera,
etc.).

- Interpretació del paisatge.
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