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Can Catà Natura és un projecte educatiu  
mediambiental, on desenvolupem activitats 
escolars per tots els cicles, que fem en l’entorn 
natural del Bosc Gran de Can Catà i en el jardí de 
la masia, tot en el Parc Natural de Collserola.

Ubicats en una finca de vàries hectàrees plena 
d’alzines, roures, castanyers, pins i vegetació 
mediterrània, a Can Catà Natura hem creat  
diferents itineraris i activitats, que permetran als 
alumnes aprendre experimentant directament 
sobre el medi, així com desenvolupar els seu 
aprenentatge i creativitat a la natura.

La biodiversitat de tot el lloc ens permet treba-
llar moltes temàtiques i formats diferents, i la 
proximitat a la ciutat de Barcelona fan de Can 
Catà Natura una proposta prou assequible i pro-
pera, tant en transport privat com públic.

Amb la voluntat d’acollir de la millor manera a 
les escoles, les nostres activitats poden adaptar-
se a les diferents franges d’edat, alhora que 
estem oberts a que ens suggeriu aspectes que 
podem incloure, personalitzant les propostes, 
tot  cercant l’aprenentatge vivencial i lúdic en el 
medi ambient.

Objectius didàctics i pedagògics

Fomentar l’estimació i el respecte cap a la natu-
ral en mestres i nens, per mitjà de l’observació i 
el passeig en el bosc i els jardins.

Afavorir l’actitud respectuosa que requereix 
l’observació del medi ambient i l’aprenentatge.

Oferir un espai físic i temporal perquè  
mestres i alumnes comparteixin el medi natural.

El projecte educatiu

Dotar als docents d’un espai obert on comple-
mentar l’ensenyament  de diverses matèries.

Conscienciar als nens de la pròpia responsabili-
tat i gestió de la seguretat en un entorn natural.

Incentivar l’actitud ecològica, així com l’ús dels 
materials  emprats i la gestió de les deixalles.
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Què fem

Itineraris pel bosc gran i pel jardí

Activitats fotogràfiques i creatives 

La proposta educativa de Can Catà Natura  
es centra en les Activitats Escolars, que fem  
perquè nens i nenes puguin descobrir i estimar 
la natura, així com respectar el medi ambient  
en l’entorn únic de la finca de Can Catà. Fem iti-
neraris i activitats diverses pel bosc i els jardins.

Hem dissenyat diferents itineraris pel Bosc Gran 
i els jardins de la masia, que es poden fer en 
grup, pel vostre compte, o acompanyats per no-
saltres. En els cursos superiors teniu l’opció de 
fer-los fotogràfics, amb una introduccio prèvia a 
la tècnica fotogràfica.

Tots els itinerraris han estat concebuts  conside-
rant els eixos curriculars dels cursos, amb la vo-
luntat de  consolidar els coneixements adquirits 
a l’escola, per mitjà de l’experiència vivencial  i 
el contacte directe amb la natura.  

Oferim activitats creatives, per desenvolupar 
l’expressivitat dels alumnes en la natura. La 
seva finalitat és consolidar els aprenentatges 
mitjançant l’observació del medi, així com la 
pràctica per mitjà del joc o la creació, que els 
permet integrar els coneixements adquirits amb 
l’experiència directa i el fil conductor de la natura.

Amb la voluntat d’apropar-nos a les escoles, ofe-
rim la nostra col·laboració en projectes transver-
sals i multidisciplinaris, que es desenvolupin  al 
llarg del curs a l’escola i puguin completar-se a 
Can Catà Natura amb nosaltres. 

Animem als cursos superiors de Primària i Secun-
dària, a venir amb els seus dispositius fotogràfics, 
per retratar l’entorn i treballar amb les imatges, 
copsant allò que més els ha encuriosit o interes-
sat, de la millor manera possible.

Tots els nostres itineraris i activitats didàctiques 
són a la natura, per tant depenen del clima.

Qualsevol dels  itineraris i activitats es pot adaptar 
a cada estació de l’any, a  les temàtiques requerides 
per les escoles, i als diferents grups d’edat.

Cadascun ha estat creat per tal d’apropar-se a  la 
diversitat d’espècies mediterrànies que trobem 
a la finca, tant a l’obaga com al solell o al bosc 
de ribera, així com les espècies foranes.
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Històries de formigues!*
Activitat d’observació del món de  les formigues 

Activitat estacional 01

Edat recomanada: 
P-4 fins a 4r. d’ESO

Duració: 2h. aprox.  
Grups: 1 Grup-classe. 

* Només primavera 
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Descripció activitat

Itinerari per a tots els cursos, on expliquem da-
des curioses de les formigues a l’alumnat. És una 
caminada breu, on equipats amb unes lupes, ani-
rem observant-les i explicant dades del seu món 
i costums, per tal d’afavorir l’empatia i el respecte 
envers aquesta espècie.

Coneixerem perquè aquests petits animals són tan 
importants i bàsics, d’on provénen, com es comu-
niquen, reprodueixen o mengen, així com les seves 
estratègies de supervivència. Durem unes lupes 
per observar-ho tot de ben a prop.

Al CICLE INFANTIL o INICIAL DE PRIMÀRIA expli-
quem algun conte o faula de les formigues i els 
plantegem un joc de rol per entendre la seva or-
ganització. Pels cursos superiors, proposem omplir 
unes fitxes didàctiques  per recordar les dades més 
rellevants que han aprés, i arribar a ser uns petits 
“mirmecòlegs”. 

Eixos temàtics de treball: 

. Descoberta del medi natural i el món dels éssers 
vius. 
. Orientació mitjançant l’observació d’elements na-
turals i humanitzats de l’entorn.
. Observar els rastres i costums d’animals          
. Analitzar l’impacte humà en el seu ecosistema         

Objectius:

. Observar els hàbits de les formigues per compen-
dre la seva importància en el nostre ecosistema
. Afavorir l’empatia amb les formigues i els altres 
sistemes vius.
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Activitat estacional 02

Toma castanya!* 
Activitat d’observació i recollida de castanyes

Edat recomanada: 
P-3 fins a 2 n. Primària
Duració: 1 h. aprox.  
Grups: 1 Grup-classe. 

     6

                                                      * Només  tardor 

Descripció activitat:

Un cop havent explicat als nens i nenes on estan, 
què és un Parc Natural, la seva funció i la seva impor-
tància, els ensenyarem què és un bosc d’abandó i 
l’autòcton mediterrani, finalment els mostrarem els 
castanyers.  

Farem una recerca per trobar castanyes pel jardí, les 
observarem, tot aprenent els seus diferents estats i 
moments de maduració. Distingirem bones i bordes.

Aquesta senzilla recol·lecció serveix perquè els in-
fants, puguin gaudir alhora que descobreixen com és 
el fruit del castanyer, observant les diferents parts del 
fruit i reconeixent les fulles.

Segons les edats agrupem als nens i els deixem có-
rrer lliurement per agafar-les, comptar-les, observar-
les i tocar-les. Els proposem fer treballs manuals a 
l’escola, en poden prendre una a cada mà.

Eixos temàtics de treball: 

. Descoberta del medi natural i el món dels éssers 
vius. 
. Orientació mitjançant l’observació d’elements natu-
rals i humanitzats de l’entorn.
. Afavorir l’autonomia i la iniciativa de l’alumnat en el 
medi natural

Objectius:

. Comprendre què és un bosc autòcton mediterrani, 
un d’abandó i quina és la diferència amb un jardí.
. Descobrir els castanyers, la seva morfologia i els 
seus fruits.
. Distingir entre castanyers bons i bords.
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Informació general i Preus

Activitats ½ jornada Condicions particulars

Pícnic

ITINERARI GUIAT.
PREU: 115€ per grup classe.

ITINERARI AUTÒNOM PEL BOSC. 
PREU: 75€ per grup classe.

La visita a Can Catà Natura permet fer pícnic  
al bosc. Us preguem que tingueu molta cura 
de no embrutar-lo, és un espai natural protegit 
que hem de respectar tots.
Haureu de recollir les vostres deixalles per sepa-
rat i prendre-les, o deixar-les als abocadors de 
reciclatge que tenim a l’entrada.

Fins a 3h

Activitats 1 jornada 

Fins a 6h

ITINERARI GUIAT PEL BOSC I EL JARDÍ.
PREU: 135€ per grup classe.
Poden quedar-se a dinar al bosc fins les 16 h.

ITINERARI AUTÒNOM PEL BOSC. 
PREU: 100€ per grup classe.
Poden quedar-se a dinar al bosc fins les 16 h.

En tots els casos, l’activitat contractada es pot 
complementar amb una formació anterior o 
posterior a l’escola. 

Per confirmar la reserva, cal abonar un 10% de 
l’import de la visita per transferència bancària. 

Considerem el grup-classe de 25 alumnes apro-
ximadament, més els mestres i monitors, si el 
grup excedeix aquesta xifra cal comentar-ho.

Inscripcions 
Podeu fer les inscripcions de septembre a juliol.

Podeu reservar trucant a un dels dos telèfons de 
contacte o via mail a info@cancatanatura.cat

627 433 462 (Xavier)  600 259 084 (Mon)

Un cop sol·licitada la reserva, us enviarem un 
correu electrònic de confirmació amb el nº  de 
compte, on cal abonar la bestreta de l’activitat.

Les reserves queden compromeses havent rebut 
la confirmació de l’ingrés del nostre banc. 
 
En cas de pluja, canviarem la data de l’activitat.
Si per algun altre motiu voleu canviar la data, us 
mantindrem la reserva. 
En cap cas tornarem l’import de la bestreta.
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             AQUESTES ACTIVITATS ESTAN PROGRAMADES AMB 1 GUIA PER GRUP-CLASSE, SI EN VOLEU MÉS CONSULTEU-NOS.

Descomptes per activitats i grups (preus sense IVA ni IRPF)

Si veniu amb 4 grups-classe teniu un 5% de descompte en cada grup; per més un 10% en cadascun. 

Si veniu tota l’escola podem fer-vos una proposta i un pressupost a mida.
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Com arribar-hi
   41°   28’   12.43”   N       02°  09’    01.01”   E Situació

DE BARCELONA:  agafar la Ronda de Dalt fins la sortida 4, la de Carretera del Cementiri de Collserola 
o bé, des del Nus de la Trinitat C-58 sortida 4b-N 150 direcció  Barcelona, i carretera del Cementiri de 
Collserola, abans d’arribar a les Sales de Vetlla del Tanatori de Collserola, a la dreta trobareu la indica-
ció de Can Catà i més endavant un petit cartell de Can Catà Natura a l’entrada.  

DE ST. CUGAT:  anar fins a Cerdanyola, un cop allà agafeu la nacional 150 fins al Coll de Montcada en 
direcció al Cementiri de Collserrola, abans d’arribar a les Sales de Vetlla del Tanatori de Collserola, a la 
dreta trobareu la indicació de Can Catà i més endavant un petit cartell de Can Catà Natura a l’entrada.  
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Com arribar-hi en transport públic 
M: Parades TMB per agafar autobús de pujada:

               Línia Verda   VALLDAURA                  Línia Blava  HORTA

Diàriament:  TMB  bus 102.     Festius:   TMB  bus 104/103

Parada:  PÇA. COMPLEX FUNERARI TANATORI SALES DE VETLLA



  http://cancatanatura.wix.com/httpwwwcancaanaturacat   |  www.cancatanatura.blogspot.com.es 

                           Xavier Gil 627 433 462   |   Montse Casas 600 259 084   |   info@cancatanatura.cat

                           


