> DESCOBRIM L’AGRICULTURA DE MUNTANYA
DESCRIPCIÓ ACTIVITAT
Sector a qui va dirigit:
 P5


Cicle Inicial d'Educació Primària.



Cicle Mitjà d’Educació Primària.



Centres d’educació especial



Apta per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Equipament
Aula Natura de Can Palós – Sant Boi de Llobregat

Descripció Activitat:
Descobrirem la gran varietat d’arbres i plantes que es conreaven
en una masia de muntanya i la gran quantitat de productes elaborats que en poden
sortir. Visitarem la finca de Can Palós fent una recerca d’aquestes espècies,
aprendrem com es collien els fruits i farem diferents tallers amb els productes de cada
planta. Acabarem celebrant la collita ballant una dansa tradicional.
Objectius:
 Que els infants s’apropin a la vida de pagès en una masia tradicional; feines de
collita, elaboració de productes, dies de mercat...
 Que els alumnes es familiaritzin amb els diferents arbres fruiters i plantes útils
de les cases de pagès.
 Que els alumnes relacionin el producte primari amb el producte elaborat.



Que els alumnes desenvolupin psicomotricitat fina per fer receptes senzilles
d’aliments.
Que els infants incorporin els valors del treball i l’esforç.



Que els alumnes coneguin, valorin i estimin l’entorn natural i rural més proper.
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Horari i calendari
Horari
L’horari és adaptable a les necessitats del centre escolar. El proposat és:
Activitat de tot el dia, amb estona per esmorzar i dinar (que es portarà cada alumne).
09:00h – Recollida al centre educatiu i desplaçament
09:30h – Arribada i baixada a Can Palós
10:00h - Presentació inicial
10:15h - Esmorzar
10:45h - Activitat per grups: visita a la finca agrícola, tallers de collita i
productes elaborats
13:00 (Infantil), 13:30h (Primària) -Dinar
14:30h – Activitat final i dansa tradicional
16:00h - 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: tot l’any.
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:
 Es lliura un full per reconèixer els arbres fruiters a cadascun dels grups.
 Previ a l’activitat es fa enviament de dossier per al professorat amb propostes
d'activitats prèvies i posteriors.
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