
CENTRE DE NATURA DE CAN SOLER
TARDOR 2018

On aprendre 
i promoure uns barris
més sostenibles.

El Centre de Natura de can Soler és un nou espai 

dins de la masia de can Soler, dedicat a la natura i a 

la sostenibilitat, i a difondre el patrimoni natural i cul-

tural del seu entorn. Aquest equipament es centra en 

la millora de les relacions de la vall amb el barri, amb 

el districte i amb la ciutat i amb el Parc Natural de la 

Serra de Collserola donant cabuda a projectes am-

bientals de caràcter sòcio-educatius. La finca de can 

Soler està situada al barri de Sant Genís dels Agu-

dells, a la falda del parc de Collserola, en un entorn 

que facilita el contacte, l’experiència i el gaudiment 

de la natura. Alhora ofereix un espai d’informació i 

formació, una programació d’activitats dirigides i au-

to-guiades per promoure les pràctiques sostenibles 

que afavoreixin les relacions entre el medi urbà i el 

medi natural.

CENTRE DE NATURA 
DE CAN SOLER

Carretera de Sant Cugat, 114-132
08035 Barcelona

Metro: L3 i L5 Vall d’Hebron 
Bus: 112 microbús de barri 
Cotxe o autocar: Punt per encotxar i desencotxar al carrer Natzaret amb Lledoner, 
davant de l’escola de primària Mare de Déu de Montserrat

Horari:
Divendres: 5 i 19 d’octubre, 9 i 23 de novembre, i 14 i 28 de desembre
Dissabtes: 6 i 20 d’octubre, 10 i 24 de novembre, i 15 i 29 de desembre
De 9.30 h a 14 h

Informació al telèfon 664 117 871 (dimarts i dijous de 10 h a 14 h) 
i al correu electrònic centrenaturacansoler@bcn.cat 
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Què oferim?

• Un punt d’informació on us atendrem sobre tot el que 
vulgueu saber de la masia, el seu projecte i l’oferta 
d’activitats que hi podeu realitzar 

• Una exposició que mostra els valors naturals (flora, gea i 
fauna), la memòria popular i el projecte dels nous usos als 
entorns de la masia de can Soler com a espai de connexió 
entre la ciutat i el parc de Collserola 

• Activitats lúdiques i culturals per a les famílies, per a les 
entitats i associacions dels barri, a més, dels veïns i les 
veïnes per aprofundir en el coneixement de la natura així  
com l’hort urbà de can Soler

• Un programa d’activitats per escoles 

Activitats setembre-desembre 2018

 ACTIVITATS GUIADES 

Dissabte 6 d’octubre, de 9.30 h a 14 h

Els ocells de la vall de can Soler

En el marc de la celebració del dia Mundial dels ocells, ens aproparem al 
sorprenent món de les aus i la seva intensa relació amb les persones.

Activitat en el marc del dia mundial dels ocells

Dissabte 20 d’octubre, de 9.30 h a 14 h

Fruits de tardor

Celebrem la tardor descobrint la diversitat de formes, mides i mecanismes de 
dispersió que presenten els fruits tan abundants en aquesta època de l’any. A 
més, farem un tast dels fruits de l’hort.

Dissabte 10 de novembre, de 9.30 h a 13.30 h

El repte de trobar aliment 

A mesura que transcorren els mesos i s’apropa l’hivern, per a molts animals 
es fa més difícil trobar aliment. Explorarem les diferents estratègies que han 
desenvolupat alguns animals per passar l’hivern i construirem menjadores per a 
ocells i senzills refugis per a passar-hi l’hivern.

Activitat en el marc de la setmana de la ciència

Dissabte 24 de novembre, de 9.30 h a 14 h

El terra que ens alimenta

Sovint trepitgem el terra sense fixar-nos com és. Compararem el sòl de l’hort 
amb el sòl del bosc del torrent. Textures, colors, olors, qui hi viu? Elaborarem un 
mural cooperatiu amb elements trobats durant l’exploració del sòl.

Dissabte 15 de desembre, de 9.30 h a 14 h

Mamífers del fondal de can Soler

Els mamífers són sempre esquívols a la nostra presència i són difícils 
d’observar, però gràcies als seus rastres sabem que hi són. Descobrirem la 
presència d’alguns dels mamífers que viuen al fondal. 

Dissabte 29 de desembre, de 9.30 h a 14 h

Nadal Art

El Nadal és temps de creativitat mantenint l’esperit de sostenibilitat ben viu. 
Elaborarem ornaments de Nadal amb materials reutilitzats i elements trobats a 
la natura per guarnir casa nostra.

Les activitats són gratuïtes i cal inscripció prèvia.

 

 ACTIVITATS AUTOGUIADES 

Tots els dies d’obertura hi haurà disponibles les activitats i instal·lacions 
autoguiades que tindreu al vostre abast. Demaneu-les al personal d’informació.

El “box” de la masia 
Joc de descoberta dels entorns de la masia a través d’enigmes i endevinalles. 

La ruleta de les hortalisses
Joc de descoberta dels horts de la masia de can Soler mitjançant l’atzar i 
l’observació.

La música de les pedres
Instal·lació per descobrir les roques a través del seu so.

Les finestres artístiques
Instal·lació per observar els canvis en el paisatge del fondal de can Soler i 
pintar-los.

 ACTIVITATS EDUCATIVES ESCOLARS 

Adreçades a escoles d’educació infantil i primària

Can Soler, una de les masies més ben conservades  
de Sant Genís dels Agudells

Activitat ambiental guiada de descoberta dels espais de la masia de can Soler: 
la casa, els horts, la bassa, les feixes i el bosc. Aquesta activitat consta de 
dues parts: una d’autoguiada de descoberta de l’hort i de la bassa, i una altra 
amb acompanyament de l’educador per treballar les feixes de conreu i el bosc. 
Ambdues es desenvolupen a través d’activitats de deducció, l’experimentació, 
realització de tasques i l’observació, i utilitzen metodologies i materials que 
potencien l’autonomia dels nens i nenes i la curiositat per la descoberta. 

Activitat amb dues adaptacions: per a infants de P5, 1r i 2n, i per a nens i nenes 
de 3r i 4t


