COLLSEROLA EL CURS AL PARC 2020 · 2021

Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Treballem Collserola
Educació infantil i cicle inicial de primària
Programa de descoberta de l'entorn natural que inclou propostes d'activitats i recursos per treballar tant a l'escola com
en una sortida a Collserola. El mestre pot triar i confeccionar
el programa en funció de les característiques de la seva classe.
L'eix central de la proposta és la jornada a Can Coll. Els
alumnes hi descobriran aquest entorn natural proper i comprovaran els aspectes estudiats prèviament a l'escola.
Es tracta d’una proposta autoguiada, on es proporciona al
mestre tots els recursos necessaris per realitzar l’activitat.
L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a
dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.
Objectius didàctics

Metodologia

 Conèixer els llocs més immediats del seu entorn natural tot realitzant
una sortida al Parc de Collserola
 Exercitar la percepció sensorial a partir de la manipulació i captar
totes les impressions possibles mitjançant els sentits seguint un
itinerari marcat pel bosc
 Ser respectuós amb els elements del medi natural
 Explorar amb gust, la gran varietat d'éssers vius i objectes que hi ha
a l'entorn proper, tot observant-los amb lupes
 Descriure oralment i/o per escrit, els fets observats i/o experimentats
 Conèixer les parts d'un tot més global
 Expressar les noves vivències utilitzant el vocabulari correcte







Treball amb contacte directe amb l'entorn natural
Observació i manipulació estructurada
Seguiment d'un recorregut assenyalat pel bosc
Treball de l'entorn utilitzant una representació d'aquest (maqueta)
És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

Materials i recursos utilitzats
 Dossier del mestre
 Carpeta amb fitxes i materials sobre el Parc de Collserola per a
preparar la sortida a l'escola
 Conte “Qui ha passat per aquí”en suport paper o en espai web
 Maqueta gegant amb diferents textures i colors del Parc de Collserola
 Eines d'observació
 Audiovisual "El nostre bosc"

Competències bàsiques
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 Competència d'autonomia i iniciativa personal

Calendari i horari
Lloc de realització
Reunió de preparació
Màxim d’assistents

Can Coll, Centre d’Educació Ambiental
SI
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13:30 h

mesos:

NO

10 h
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dies setmana:

grups - classe (25 alumnes per grup)
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Inscripcions
123-

A partir de l’1 de setembre cal trucar a Can Coll per reservar data. Inscripcions de 9:30 h a 14:00 h.
Un cop formalitzada la reserva, us farem arribar una carta amb la confirmació de la data, el preu, el número de c/c on haureu de fer l’ingrés
i la convocatòria de la reunió de mestres.
Abans de l’activitat, heu d’ingressar l’import corresponent i enviar, per correu electrònic o per fax el comprovant amb les vostres dades.
Can Coll CEA. Ctra. de Cerdanyola a Horta, Km 2 Tel. 93 692 03 96. E-Mail: activitatscancoll@parccollserola.net

Preu
45,15 € per grup-classe (s'entén el grup-classe fins a 25 alumnes).
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Recursos i activitats

Propostes educatives · Aproximar-se i conèixer

Treballem Collserola · Educació infantil i cicle inicial de primària
Fases del programa
Fases del treball

Lloc

Durada

Continguts

Seqüència d'activitats

Collserola a l'escola

Escola

1 jornada

- Coneixements inicials sobre el medi natural en
general i sobre Collserola en concret.
- Descoberta del medi natural i dels seus elements.
- Hàbits que afavoreixen el medi ambient.

- Realització de diferents propostes a triar per a
treballar les idees prèvies i nous coneixements
sobre el medi natural més proper i en concret
sobre Collserola.
- Realització de diferents propostes a escollir per
preparar la sortida a Collserola.
- Treball amb la fitxa: "L'Escola treballa per
la Terra".

La jornada a Collserola

Can Coll

1 matí

- L'entorn i les seves qualitats perceptibles.
- Elements de l'entorn natural.
- El respecte i el tenir cura de l'entorn natural proper
i de Collserola en concret.

- Què hi ha a Collserola? Visió d'un audiovisual.
- Collserola de lluny: itinerari pautat i
complementat amb diferents recursos pels
voltants de la masia i els camps de Can Coll.
- Collserola a prop: aproximació al bosc de
Collserola tot realitzant un itinerari amb els
sentits.
- A més a més: diverses propostes per a
consolidar el treball realitzat (contes, jocs...).

Collserola a l'escola

Escola

2 hores

- Coneixements i conceptes adquirits a l'entorn
natural.
- Vocabulari nou en relació al medi natural.

- Realització de diferents propostes a escollir per
facilitar un treball de consolidació d'idees,
coneixements i actituds sobre el medi natural
proper i en concret sobre Collserola.

Avaluació

Escola

1 jornada

- Reconeixement de nous conceptes i actituds
apreses.

- Realització de diferents propostes a
escollir per a avaluar si s'han assolit els
objectius de la proposta.

44

