COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2020 · 2021

Recursos i activitats

Propostes educatives · Passejar i descobrir

Coneguem l'obaga de Collserola
ESO
Una proposta que permet fer una aproximació a la situació
geogràfica de la serra, a les metodologies d'identificació
de les plantes i al reconiexement d'estratègies de la vida
de la fauna.
Tot partint dels recursos del Centre d'Informació i del seu
entorn natural.

Objectius didàctics

Metodologia de treball

 Observar directament i identificar els elements naturals
 Ús de material senzill per a l'identificació de plantes
 Recerca i identificació d'estratègies i rastres d'animals.
 Deducció d'estratègies per sobreviure en base a observacions reals
 Adquirir correcció en les observacions realitzades
 Conèixer l'existència d'una gran diversitat d'organismes i les
interdependències entre ells i el medi físic
 Reflexionar sobre la presència humana en el medi natural i la
transformació del paisatge
 Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural
 Desvetllar l'interès per l'entorn i estímul de la descoberta









Materials i recursos utilitzats






Competències bàsiques
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Competència d'aprendre a aprendre
 Competència d'autonomia i iniciativa personal
Lloc de realització

Centre d’Informació del Parc

Reunió de preparació

SI

Màxim d’assistents

2

NO

Itinerari guiat
Diàleg educador/a-alumnat
Contacte directe amb l’entorn
Treball en grups de 4-5 persones
El joc com a mitjà per l'aprenentatge
Observació estructurada
Debat o contrast de punts de vista

Vídeo del Parc
Recursos didàctics diversos com a suport gràfic
Fitxes d'identificació de plantes i ocells
Claus dicotòmiques senzilles
Maqueta del Parc Natural de Collserola

Calendari i horari



mesos:

10-10.30 h

S O N D G F M A M J

grup-classe (25 alumnes per grup)

J A

dies setmana:
dl dm dm dj dv ds dg

Inscripcions
123-

A partir de l’1 de setembre cal trucar al Centre d’Informació per reservar data. Inscripcions de 9:30 h a 14 h.
Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar un un fax o correu electrònic amb la confirmació de la data, el preu i el número de c/c on
haureu de fer l’ingrés.
Abans de l’activitat, heu d’ingressar l’import corresponent i enviar, per correu electrònico per fax el comprovant amb les vostres dades.
Centre d’Informació, Ctra. de l’Esglesia, 92, 08017 Barcelona Tel. 93 280 35 52. Fax. 93 280 60 74. E-Mail: ci@parccollserola.net

Preu
112,30 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes)
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13:30 h
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Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Visita a Collserola

Centre
d’Informació

50 minuts

- El Parc de Collserola.
- Situació geogràfica.
- La fauna i la seva gestió.

- Presentació dels educadors i de l’activitat.
- Visionat de l’audiovisual “El Parc de Collserola”.
- Treball amb la maqueta.

Entorns del
Centre

2:10 hores

- Les plantes més freqüents, observació i dibuix.
- L'ambient mediterrani.
- Estratègies de la fauna per sobreviure.
- Les alteracions del medi per l'home.

- Descoberta de la vegetació i la fauna.
- Interacció home/natura.
- Comiat.
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