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El Camp 
d’Aprenentatge (CdA) 
de Can Santoi  és un Servei 
Educatiu de suport curricular del 
Departament d’Educació que ofereix 
activitats didàctiques innovadores 
en modalitats d’estades o sortides 
d’un dia en un medi singular com és 
la Serra de Collserola. 
Aquestes activitats d’estudi i expe-
rimentació estan dissenyades per a 
complementar i enriquir el currículum 
escolar i promoure l’aprenentatge 
competencial.
Les propostes didàctiques de Can 
Santoi s’adrecen a l’alumnat de tots 
els centres educatius de Catalunya. 

Objectius
Contribuir a millorar les competències i les capacitats 
personals de l’alumnat.

Oferir materials i recursos didàctics relacionats amb 
els projectes que es desenvolupen.

Desenvolupar les habilitats d’observació, de creativitat i 
sentit crític dels alumnes per tal que es familiaritzin amb 
la investigació i les tècniques de treball de camp.

Contribuir a la incorporació al sistema educatiu 
d’objectius de l’educació ambiental.

Oferir als alumnes un marc per establir noves relacions 
de convivència entre ells i amb el professorat.

Participar en la formació inicial i permanent del 
professorat.



Metodologia
Els alumnes són els veritables protagonistes del seu pro-
cés d’aprenentatge. Els  docents els acompanyem i els 
guiem en aquest procés.

La majoria de propostes didàctiques parteixen d’una 
qüestió o fenomen contextualitzat. El mètode científic 
és el nostre mitjà habitual per a resoldre els reptes que 
ens plantegem.

Utilitzem diferents tipus d’accions didàctiques en 
funció de l’activitat concreta i de l’edat dels alum-
nes: descobertes, observacions, experimentacions, 
simulacions, investigacions, itineraris, tallers, tecno-
logia digital i programari.

Treballem sempre en petits grups cooperatius: les 
descobertes, les experimentacions i els resultats 
s’han de compartir i consensuar dins el propi grup. 

Per tal que un sortida o una estada tin-
gui èxit cal contemplar:
· Treballs previs: són propostes a realitzar al centre 
per a contextualitzar l’activitat i motivar l’alumnat.
· Desenvolupament de l’estada o sortida: al Camp 
d’Aprenentatge. És quan es desenvolupen les activi-
tats mitjançant el treball de camp i l’experimentació.
· Treballs posteriors: són propostes a realitzar al 
centre. Són útils per a consolidar els coneixements 
adquirits, arribar a conclusions i en determinats 
casos, fer públics els resultats dels processos de 
descoberta o d’investigació realitzats.
· Valoració: és indispensable per a poder millorar 
les propostes didàctiques tenint en compte les va-
loracions de tots els agents que intervenim en el 
procés d’aprenentatge: els docents dels centres, 
l’alumnat i també els professors del CdA.

Àmbits de treball
Treballem a diferent nivell els següents àmbits:

Orientació i paisatge

Meteorologia

Geologia

Dinàmica dels ecosistemes

Món vegetal, animal i fongs

Energia i sostenibilitat

Modernisme i  Patrimoni

Inscripció 
El període de preinscripció per a tots els Camps 
d’Aprenentatge s’anuncia a la web. S’estableix 
del curs present pel següent mitjançant 
l’aplicatiu CAMPS. 

El preu públic pel servei d’activitats d’ense-
nyament-aprenentatge per sortides d’un dia o 
d’estades és de 3 euros per activitat, alumne 
i dia. Existeixen bonificacions i exempcions a 
aquesta quota per a determinats perfils d’alumnat. 

Consulteu-ho a ORDRE ENS/163/2016

On som
El CdA de Can Santoi es troba situat al Parc Natural de 
Collserola, a uns 5 km de Molins de Rei al barri de la Rierada.

Hi ha la possibilitat d’accedir en transport públic des de 
l’estació de Renfe de Molins de Rei o l’estació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de La Floresta (Sant Cugat del Vallés). Des 
d’amb dues estacions es pot venir 
a peu o per grups reduïts 
amb minibus (MB3).

Av. Verge de 
Montserrat, 104
La Rierada 08750 
Molins de Rei, 
Barcelona
cda-cansantoi@xtec.cat
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https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-cansantoi/portada/inscripcions-curs-2020-21/
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=743883&language=ca_ES

