> BENVINGUTS AL BOSC DE L’ANELL VERD DE SANT BOI
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Sector a qui va dirigit:
 Cicle Mitjà de Primària


Cicle Superior de Primària



1r cicle d'ESO

Equipament
Aula Natura de Can Palós – Sant Boi de Llobregat
Descripció Activitat:
Farem d'exploradors del bosc i descobrirem les diferències entre diferents tipus de
d'ambients a través de l'estudi de factors físics, de la vegetació i de la fauna. En la
nostra descoberta farem servir aparells de mesura, identificarem plantes amb
claus dicotòmiques, dibuixarem l'estructura dels estrats del bosc, i cercarem
rastres d'animals.
Objectius:
 Desenvolupar les capacitats d'observació que permetin als alumnes descobrir
aspectes de l’entorn natural que, a primera vista, no apreciem.
 Conèixer la diversitat d'espècies i l'estructura dels nostres boscos.
 Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper.
 Adquirir tècniques d'estudi de la natura.
 Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.
Horari i calendari
Horari
Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars.
El que us proposem és una activitat de tot el dia, amb estona per esmorzar i dinar
(que es portarà cada alumne).
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9:30h - Arribada, baixada a Can Palós.
10:00h – Presentació inicial
10:15h - Esmorzar
10:30h - Descoberta i estudi del bosc per grups
14:00h – Dinar
15:00h - Activitat de síntesi i conclusions
16:00h - Final de l'activitat i retorn al centre educatiu
Totes les activitats i explicacions plantejades s’adaptaran al nivell dels alumnes per
tal que tinguin interès i sentit.
Pels grups que no concerten tot el dia, en acabar l’activitat existeix la possibilitat
de quedar-se a dinar en la zona exterior de la parcel·la, sense la supervisió dels
educadors de Can Palós.
Calendari : Preferentment de març a juny.
CONDICIONS
Preu i condicions
Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia) / 9,00€ (activitat fins al migdia)
Mínim: 25 alumnes
És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup
Inclou:
 1 educador/dora cada 15 alumnes
 Llibreta de camp per alumne
 Dossier d’ activitat per al professorat, amb propostes d'activitats prèvies i
posteriors
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