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Proposta 

⟶
objectius

generals de la
proposta

pedagògica

pedagògica

En realitzar les activitats els i les alumnes tindran capacitat per:

Veniu a passar un matí i conèixer i descobrir la vida de la pagesia, la biodiversitat amagada 
d'una vinya o un cas pràctic d’Economia Social i Solidària.
Veniu a Can Calopa de Dalt i podreu aprendre amb nosaltres a través d’experiències 
pràctiques, compartint les feines que realitzem per tirar endavant aquest projecte 
productiu i aprenent els valors i principis del cooperativisme i l’Economia Social i 
Solidària!
Les activitats estan plantejades com a experiències directes i pràctiques i estaran 
organitzades segons les fases d'aprenentatge:
1.- Exploració d'idees prèvies
2.- Introducció de nous continguts
3.- Estructuració dels coneixements
4.- Aplicacions del coneixement

1.- Conèixer i valorar el mosaic agro-paisatgístic de Collserola.
2.- Prendre consciència de la importància del patrimoni 
agrícola i natural.
3.- Caracteritzar la tasca de la pagesia en la producció 
d’aliments, la  vertebració del territori i la conservació del  
paisatge.
4.- Identificar els elements claus de paisatge natural i les 
peculiaritats dels boscos mediterranis.
5.- Conèixer els valors i principis del cooperativisme i 
l’Economia Social i Solidària.
6.- Treballar i practir el treball en equip i la cooperació per 
assolir objectius. 

“ADAPTACIONS COVID-19
Les activitats realitzades durant aquest curs tindràn en 
compte la gestió dels grups petits per a complir amb les 

mesures de protecció i seguretat i evitar els contagis entre les 
persones assistents.”



⟶
competències

bàsiques
del'àmbit de
coneixement

del medi

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL
CInterpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 
comprendre la societat en què vivim.
CAnalitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els 
configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
CValorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per 
plantejar propostes.

DIMENSIÓ SALUT I EQUILIBRI PERSONAL
Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, 
per aconseguir el benestar físic.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA
Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, 
per resoldre situacions quotidianes.

DIMENSIÓ CIUTADANIA
Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i 
socials per esdevenir un consumidor responsable.

⟶
competències

bàsiques de
llengua

catalana
i llengua

castellana

Competències bàsiques
            que es treballen:

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL
Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies 
conversacionals.

⟶
competències

bàsiques de
l'àmbit de
l’educació

física

DIMENSIÓ HÀBITS SALUDABLES
Mostrar hàbits saludables en la pràctica d'activitats físiques i en la vida quotidiana.

DIMENSIÓ EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ CORPORAL
Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos  expressius del propi cos.

DIMENSIÓ JOC MOTOR I TEMPS DE LLEURE
Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els 
companys.

DIMENSIÓ PERSONAL
CActuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes.
CDesenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar persona.
CQüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi.

DIMENSIÓ INTERPERSONAL
CMostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences 
i les cultures que les conformen.
CAplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.
CAdoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les 
actituds de convivència.

DIMENSIÓ SOCIAL
CAnalitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions 
alternatives als problemes.
CMostrar actituds de servei i de compromís social, especialment
davant de les situacions d’injustícia.



⟶
cicle mitja
i superior

de primària
⟶

educació
secundària

⟶
ubicacó:

Masia de Can
Calopa

⟶
duració i horaris

activitat de 3h
(entre les 9,30h

i les 13h)
⟶

calendari
de setembre a juny

⟶
grups

mínim 15 alumnes
màxim 50 alumnes

⟶
ODS que es
treballaran:

En aquesta activitat l'alumnat es posarà a la pell dels i les pageses i 
coneixerà les tasques i les formes d'organitzar-se d’una finca 
agrícola.
És una activitat totalment pràctica on l’alumnat col·laborarà en 
diverses tasques quotidianes d’una explotació agrícola 
contemporània i se’ls descobriran els reptes d’una finca agrícola 
històrica.
Les tasques a realitzar giren entorn del cultiu de la vinya i l'hort, 
la gestió de la finca forestal, la cura i utilitat del bestiar, la producció 
del vi al celler i la història i arquitectura de la Masia de Can 
Calopa de Dalt.

La pagesia i 

ACTIVITAT ESCOLAR

OBJECTIUS GENERALS DE L’ACTIVITAT
Caracteritzar la tasca de la pagesia en la producció d’aliments, la 
vertebració del territori i la conservació del paisatge.

Conèixer i valorar el mosaic agro-paisatgístic de Collserola

MATERIALS
Guió de l'activitat per al professorat

OBSERVACIONS
CEs recomana vestir calçat i roba còmodes.
CCal que l'alumnat dugui esmorzar i aigua.
CTotes les activitats dissenyades per l'equip educatiu de Can 
Calopa poden adaptar-se a les necessitats específiques d'alumnes 
amb diversitat funcional. Consulteu-nos a formacio@olivera.org
  

el món rural
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cicle mitja
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⟶

ODS que es
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En aquesta activitat l’alumnat tindrà l’oportunitat de conèixer els 
ambients rurals i descobrir la seva biodiversitat.
És una activitat pràctica on l’alumnat s’organitzarà al llarg del 
matí en petits grups per conèixer la flora i fauna que podem trobar 
a la vinya, plantejar-se com s’ha de gestionar i aprendre a identificar 
alguns rastres i restes de la fauna de la masia de Can Calopa, situada 
al cor del Parc Natural de Collserola.

Les tasques a realitzar ajudaran a descobrir els secrets que amaga 
un conreu situat en mig d’un bosc.

Investiguem la

ACTIVITAT ESCOLAR

OBJECTIUS GENERALS DE L’ACTIVITAT
CIdentificar els elements claus del paisatge natural i les peculiaritats 
dels boscos de Collserola
CValorar el paper de diversos insectes en ambients rurals
CConèixer alguns tipus de conreu 

MATERIALS
Guió de l'activitat per al professorat

OBSERVACIONS
CEs recomana vestir calçat i roba còmodes.
CCal que l'alumnat dugui esmorzar i aigua.
CTotes les activitats dissenyades per l'equip educatiu de Can 
Calopa poden adaptar-se a les necessitats específiques d'alumnes 
amb diversitat funcional. Consulteu-nos a formacio@olivera.org
  

vida a la vinya 
de Can Calopa
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Fem cooperativa,

ACTIVITAT ESCOLAR

OBJECTIUS GENERALS DE L’ACTIVITAT

MATERIALS
Guió de l'activitat per al professorat

OBSERVACIONS
CEs recomana vestir calçat i roba còmodes.
CCal que l'alumnat dugui esmorzar i aigua.
CTotes les activitats dissenyades per l'equip educatiu de Can 
Calopa poden adaptar-se a les necessitats específiques d'alumnes 
amb diversitat funcional. Consulteu-nos a formacio@olivera.org
 

fem Economia 
Social i Solidària

Aquesta és una activitat participativa on l’alumnat, a través d’una 
sèrie de proves i reflexions, treballarà els 7 principis bàsics del 
cooperativisme tot visitant un projecte amb més de 40 anys 
d’història i experiència en el món de l’economia social i solidària.

A través del petit grup, l’alumnat haurà de recórrer les 5 estacions 
proposades per anar descobrint, mica en mica, quins són els prin-
cipis que han de regir tot projecte cooperatiu i les seves principals 
característiques.

Finalment, a través d’una posada en comú participativa, l’alumnat 
tindrà l’oportunitat de conèixer i debatre sobre tot allò assimilat 
amb alguns membres de la L’Olivera Cooperativa.

Conèixer els valors i principis del cooperativisme i l’Economia 
Social i Solidària



Qüestions generals a

ON SOM?

Per a demanar més informació o concertar una activitat pots contactar amb nosaltres a través de:
Telèfon: 681 38 96 61 
e-mail: formacio@olivera.org
Nom de la persona responsable: Santi

COM CONTACTAR AMB NOSALTRES?

https://g.page/CanCalopa?share

tenir en compte



Masia Can Calopa de Dalt
Crta. BV-1468 Km 4,8

08017 Parc de Collserola
Barcelona


