COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2021 · 2022

Propostes educatives

Implicar-se i aprofundir

Presentacions, sessions de didàctica i cursos
Formació professional | Universitat | Professorat

Programes pedagògics elaborats a mida a partir
dels interessos de cada grup i enfocats a conèixer
el projecte educatiu del Parc Natural de
Collserola, els seus equipaments i el conjunt de
recursos pedagògics que conformen la seva oferta
educativa.
Aquestes propostes són, alhora, un bon punt de
partida per fomentar la innovació i dinamització
de projectes educatius i per divulgar la cultura de
la sostenibilitat a l'entorn de Collserola.

Objectius didàctics

Metodologia

Competències

Recursos pedagògics

 Posar en valor el Parc Natural de Collserola com entorn educatiu.
• Conèixer el programa d’educació i comunicació ambiental del
Parc i els equipaments on es porta a terme.
• Motivar la col·laboració i la innovació educativa en l’entorn
de Parc.

 Ciència i tecnologia.
 Social i cívica.
 Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Lloc de realització

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental

Reunió de preparació

Presencial / Telemàtica

Màxim d’assistents

2 grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)

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

• Dossier del professorat.
• El Parc aporta el conjunt de materials i estris necessaris per a dur
a terme el programa. Aquests variaran en funció del tipus
d’assessorament pedagògic o col·laboració.
• Si s’escau, el Centre de Documentació i Recursos Educatius del
Parc (CDRE) pot facilitar materials pedagògics de suport
al professorat.
Durada i calendari Durada i horari a determinar en funció de
de l’activitat al Parc les necessitats dels grups
mes:

dia:
dl dm dc dj dv
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Preu: 41,05 € (preu per educador/a i hora)
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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