
PPrrooggrraammaa  ddee  ddeessccoobbeerrttaa  ddee  ll''eennttoorrnn  ddee  CCoollllsseerroollaa
qquuee  iinncclloouu  pprrooppoosstteess  dd''aaccttiivviittaattss  ii  rreeccuurrssooss  ppeerr
ttrreebbaallllaarr  ttaanntt  aa  ll''eessccoollaa  ccoomm  dduurraanntt  llaa  vviissiittaa  aall
PPaarrcc..  
EEss  ttrraaccttaa  dd’’uunnaa  pprrooppoossttaa  aauuttoogguuiiaaddaa  ppeell  
pprrooffeessssoorraatt  oonn  ll’’aaccttiivviittaatt  pprriinncciippaall  eess  ddeesseennvvoolluuppaa  
aall  llllaarrgg  ddee  llaa  jjoorrnnaaddaa  aa  CCaann  CCoollll  CCEEAA..  LL’’eeqquuiipp
ddoocceenntt,,  qquuee  ddiissppoossaa  ddeellss  rreeccuurrssooss  nneecceessssaarriiss  ppeerr
ppoorrttaarr  aa  tteerrmmee  ll’’aaccttiivviittaatt,,  ééss  qquuii  ttrriiaa  ii  ccoonnffeecccciioonnaa
eell  pprrooggrraammaa  ppeeddaaggòòggiicc  eenn  ffuunncciióó  ddee  lleess  
ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  ll’’aalluummnnaatt..

Objectius didàctics

• Descobrir la diversitat d'elements de l’entorn natural de Collserola
a través de l’experiència directa i els sentits. 

• Experimentar una vivència de gaudi de la natura, positiva i moti-
vadora.

• Adquirir actituds de respecte i estima envers el patrimoni històric 
i cultural del món rural.

Recursos pedagògics

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

• Quadern de treball per l’alumnat.
• Camí de descoberta (“L’itinerari dels sentits”).
• Conte “Qui ha passat per aquí” (paper o digital).
• Maqueta gegant de Collserola.
• Material de prospecció i mostreig (lupes, allargavistes).
• Audiovisual "El nostre bosc".
• Trencaclosques “El paisatge de Collserola”.

Metodologia

• Aprenentatge basat en el joc.
• Aprenentatge basat en fenòmens.
• Aprenentatge basat en la consciència.
• Treball cooperatiu.
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Capacitats

• Observar i explorar l’entorn immediat,
natural i físic, amb actitud de curiositat
i respecte i participar, gradualment, en
activitats socials i culturals.

• Progressar en el coneixement i domini
del seu cos, en el moviment i la 
coordinació, tot adonant-se de les
seves possibilitats.

Competències

• Coneixement 
i interacció amb el
món físic.

• Aprendre a aprendre.

RReeuunniióó  ddee  pprreeppaarraacciióó

MMààxxiimm  dd’’aassssiisstteennttss

LLlloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó CCaann  CCoollll, Centre d’Educació Ambiental

dia:

Presencial

grups-classe (màxim 25 alumnes/grup)
S O N D G F M A M J J Adl dm dc dj dv

mes:

Preu: 4499,,5500  € ((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.

44

33  hh
Es pot fer ús de l’equipament fins les 16 h.

DDuurraaddaa  ii  ccaalleennddaarrii
ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  aall  PPaarrcc

https://www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-passat-per-aqui/
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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.
- La biodiversitat de Collserola.
- El elements que composen 
el paisatge.
- Bones pràctiques a la natura.

- 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. 
- Conte: “Qui ha passat per aquí?”. 

La jornada a
Collserola

Entorns de Can Coll AAccttiivviittaattss  aauuttoogguuiiaaddeess  ppeell
pprrooffeessssoorraatt
3 h

- El paisatge i les seves qualitats 
perceptibles.
- Els elements que composen l'entorn
de Can Coll.

- Audiovisual “El nostre bosc”.
- Itinerari pautat i complementat amb lupes
i allargavistes pels voltants de la masia i els
entorns de Can Coll. 
- Camí de descoberta del bosc “L’itinerari
dels sentits”.
- Treball a la maqueta gegant de Collseola.
- Treball amb els trencaclosques.
- A més a més: diverses propostes per a 
consolidar el treball realitzat (contes, jocs...).

Treball posterior Escola 2 sessions - Els nous coneixements i conceptes
(vocabulari, vivències, etc.) adquirits 
a l'entorn natural.
- La natura com a font de vivències 
i aprenentatges.
- Els beneficis vitals de la natura.

- Revisió de la jornada a Can Coll.
- 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.


