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MIQUEL MINGUET  

  Creador d’Horta Viva 

 

Llicenciat en Pedagogia i diplomat en Turisme.  

I també llaurador ecològic durant 3 anys. 

 

“A Horta Viva ens agrada conèixer de  
primera ma tot allò del que parlem” 

 

CAROLINA CASTELLAR 

Coordinadora pedagògica 

 

Llicenciada en història. Arqueòloga  

i professora de geografia i història. 

 

“Hi ha molt de futur  
a les nostres arrels” 

 

QUI  SOM? 



LA NOSTRA RAÓ DE SER 

Horta Viva naix en 2009 amb el propòsit de compartir la nostra passió per l’Horta 
de València i el treball de la gent del camp.  

 

Portem 8 cursos escolars organitzant activitats per a centres educatius, en les 
que volem que els nostres xiquets i xiquetes visquen de prop el món de l’horta, 
les hortalisses i l’alimentació saludable.  

 

Apostem per una educació pràctica i experimental, en la qual els menuts 
aprenen a través d’un aprenentatge viu i significatiu, útil i lligat a la seua vida. 

 

 



OBJECTIUS GENERALS  

• Potenciar l’autonomia dels infants a través de l’acció, la creativitat, el treball 
cooperatiu i un enfocament pedagògic constructivista. 

 

• Oferir activitats interdisciplinars que permeten relacionar els continguts 
treballats des de diferents àrees, potenciant així una visió global del món del 
nostre entorn. 

 

• Dignificar el treball agrícola i apropar-lo a la realitat de les escoles,  creant 
llaços de valor i estima a l’horta i a tot el que li envolta. 

 

• Sensibilitzar sobre la importància d’uns bons hàbits alimentaris, sostenibles i 
saludables. 



1.Ruta de la 
Xufa a 

l’orxata 
6. Dia complet:  
Activitat a triar 

+ Albufera 

3.La granja de 
cabres i el 
formatge 

4.La Marjal 
del Moro 

5. 
Hortacontes 



Els camps de xufes, la cambra per 
assecar-les, la maquinària de la 

 collita, prendre una orxata  
amb un fartó i fer-la 

 
DESCRIPCIÓ: 

Ens endinsarem dins dels camps 
d’hortalisses de l’horta per conèixer un dels 
cultius més nostres; la xufa.  

Farem una degustació d’aquesta beguda 
deliciosa acompanyada del tradicional 
fartó, vorem l’edifici on es sequen les xufes 
i aprendrem els passos que s’han de seguir 
per a poder elaborar-la a casa amb la 
família o al cole. 

 

1.Ruta de la Xufa a l’Orxata 

INCLOU TALLER 
 D’ORXATA DE XUFA 

Un breu recorregut per conèixer 
 tot sobre la xufa i  
l’orxata 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

  Aprendre el procés de nutrició i 

reproducció de les plantes. 

 

  Importància de l’accés al aigua com a 

recurs bàsic. 

 

  Fases del procés productiu. 

 

  Estudi de l’agricultura, espècies i 

cultius. 

 

  Transmissió de la importància de seguir 

una dieta i nutrició equilibrada. 
 

CONTINGUTS:  
 

L’Horta, el seu funcionament i els seus 

cultius. La xufa i l’orxata. La transformació 

de la xufa en orxata, les seues 

característiques, beneficis i utilitats. 

 

DESTINATARIS: Educació Primària. 

 

DURACIÓ: 2h. 

 
LLOC: Alboraia. 



Mitja jornada plena d'estímuls per a la 
vista i per al paladar en un  

entorn tan proper  
com espectacular 

 
DESCRIPCIÓ: 

Farem un passeig pel camins tranquils de 
l’horta per veure de primera mà els seus 
cultius; carxofes, naps, cols, cebes etc.  

Visitarem el museu de l’Horta on podreu 
conèixer un fum de ferramentes agrícoles i 
d’objectes que utilitzaven els nostres iaios. 

I a més, per estimular tots els sentits, 
farem un deliciós tast d’hortalisses.  

2.Ruta per l’Horta d’Almàssera 

INCLOU TAST 
 D’HORTALISSES 

Coneguem el museu de l’horta 
 i l’horta viva que  
l’envolta 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

  Estudi de l’agricultura, espècies i 

cultius. 

 

  Importància de l’accés al aigua com a 

recurs bàsic 

 

  Estudi dels factors del clima. 

 

  Desenvolupament de la curiositat i 

respecte a animals, plantes, com a 

primeres actituds per a la conservació del 

medi natural i agrícola. 

 

  Desenvolupar i exercitar els sentits. 
 

CONTINGUTS:  

 

L’horta; la seua història, els seus cultius. 

Introducció al regadiu. Costum i utensilis 

dels S.XIX i XX. L’ofici de llaurador/a. 

 

DESTINATARIS:  Educació Primària. 

 

DURACIÓ: 2 h  

 

LLOC: Almàssera. 



3.La granja de cabres i el formatge 

INCLOU IOGURT  
DE REGAL 

Visita a una formatgeria i granja de  
cabres amb taller de formatge 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

 Desenvolupament de la curiositat i 

respecte a animals, plantes, com a 

primeres actituds per a la conservació del 

medi natural i agrícola. 

 

  Coneixement dels sectors primari i 

secundari. 

 

 Nocions de desenvolupament 

sostenible.  

 

  Estudi de la ramaderia. 
 

 

CONTINGUTS:  

Les matèries primeres i la seua transformació. 

La ramaderia. Elaboració de formatge. La cria 

de cabres. Iniciació a  la gastronomia. 

 

DESTINATARIS:  Educació primària. 

 

DURACIÓ: 3-4h. Possibilitat jornada completa 

visitant Cofrents.  
 

LLOC: Los Pedrones - Requena.  

 

*Disponibilitat a partir de Març de 2018 

Per comprendre els sectors primari i 
secundari en un sol dia, amb la 

participació directa dels alumnes 

 
DESCRIPCIÓ: 

Visitarem una formatgeria i granja de 
cabres on el mateix ramader ens explicarà 
en primera persona tot el procés 
d’elaboració del formatge i la cria de 
cabres. 

Podrem donar-les de menjar, inclús els més 
atrevits intentaran munyir-les i tots faran 
un formatge que se'n duran a casa. 

Per als professors/es tindrem preparat un 
esmorzar amb formatge i productes locals. 



Una zona humida que es pot 
travessar per dins i des d’on es poden 

observar una gran  
diversitat d'aus. 

 

 

4.La Marjal del Moro 

INCLOU PRÉSTEC 
DE PRISMÀTICS 

Visita guiada per un ecosistema  
costaner amb observació 
d’aus 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

  Desenvolupament de la curiositat i 

respecte a animals, plantes, com a 

primeres actituds per a la conservació del 

medi natural i agrícola. 

 

  Conèixer diferents espècies d’animals i 

plantes. 

 

  Aprendre el procés de nutrició i 

reproducció de les plantes. 

 

  Potenciar hàbits d’exercici físic així 

com desenvolupar el desenvolupament 

motor. 

 

CONTINGUTS:  

Formació de les marjals. Importància de 

les zones humides. Medi ambient i 

contaminació. Característiques i 

comportaments de la fauna i flora. 

Espècies endèmiques: El Samaruc. Fauna i 

flora: Les salicòrnies etc. 

 

DESTINATARIS: 4at, 5e i 6e de Primària 

 

DURACIÓ: 3-4h . 5 km.    LLOC: Puçol. 

 
DESCRIPCIÓ: 

La Marjal del Moro ens permet conèixer 
com era el nostre litoral fins a no fa tant 
de temps, així com entendre la seua 
evolució al llarg de milers d'anys. 

Per a fer l'observació de les aus es 
repartiran prismàtics entre els alumnes, 
mentre es recorre la marjal des de la 
platja fins al seu interior, passant pel 
saladar i diverses llacunes. 



Contes que es basen en la història 
de l’horta i històries sobre l’horta 

contades enmig de l’horta. 

 

DESCRIPCIÓ: 

Ací teniu l’oportunitat de gaudir del 
paisatge de l’horta d’una manera 
original i molt divertida. 

A través de contes interpretats per tota 
una professional, una divertida 
contacontes, coneixerem curiosos 
personatges que ens ajudaran a entendre 
el nostre entorn. 

5.Els Hortacontes 
Descobrir l’horta de València  
per mitjà de divertides  
històries 

ES POT FER A  
L’HORTA O A L’ESCOLA 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

  Potenciar l’experimentació i 

descobriment de la utilitat i aprofitament 

de les plantes, hortalisses i verdures per 

part de la societat. 

 

  Potenciar el gust per la lectura. 

 

  Desenvolupament de la curiositat i 

respecte a animals, plantes, com a 

primeres actituds per a la conservació del 

medi natural i agrícola. 

 

 

CONTINGUTS:   

 

L’horta la seua història, els seus cultius. 

Introducció al regadiu. Contes tradicionals 

i moderns. 

 

DESTINATARIS: 1er cicle d’Educació 

Primària. 

 

DURACIÓ:  1 h i 30 min aprox. 

 
LLOC: Horta d’Almàssera o l’escola 



Després d’un matí amb l’activitat 
triada (ruta de l’orxata, l’horta etc.) 

dinarem de pícnic al Saler i 
coneixerem l’Albufera per la vesprada 

 
DESCRIPCIÓ: 

Mitjançant un passeig en barca coneixerem 
la fauna i flora del llac de l’Albufera.  

També visitarem la població del Saler, el 
centre cultural de la Casa de la Demanà i 
farem una preciosa ruta travessant el bosc 
de la Devesa des de la platja al Saler. 

6.Dia complet: Tria + Albufera 

INCLOU PASSEIG  
EN BARCA 

Completa qualsevol activitat amb 
una visita a l’Albufera  
de València 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

  Estudi de les característiques dels 

éssers vius de l'entorn natural. 

 

  Observació de diferents éssers vius i 

plantes. 

 

Conèixer les parts de les plantes, així 

com els diferents tipus d'herbes, arbustos 

i arbres. 

 

  Descobriment  d'un ecosistema i dels 

animals que ho habiten 

 

  Estudi de les diferents causes 

d'extinció d’espècies relacionades amb la 

seua cura i respecte. 

 

CONTINGUTS:  

 

Els ecosistemes litorals. Flora i Fauna de 

l’Albufera i la Devesa. Els Parcs Naturals.  

El cultiu de l’arròs. Activitats humanes. 
 

DESTINATARIS:  Educació primària. 

 

DURACIÓ: 2 h  LLOC: Triat+ El Saler. 



1.Taller de orxata de 
xufa 

2.Superhortalisses 

3.Les llavors  
màgiques 

4.El Tribunal de les Aigües 

5. Conserves valencianes 

6.Oli-oli-oli-juuu! 



Sabíeu que fer orxata a casa és molt 
senzill i divertit?  

Anem a comprovar-ho! 

 

DESCRIPCIÓ: 

A través d’ atractives imatges s’explica 
de manera adaptada el procés de cultiu 
de la xufa i el procés d’elaboració de 
l’orxata. 

Després els mateixos xiquets/es faran la 
seua pròpia orxata de manera molt 
interactiva, amb utensilis que tenim a 
casa habitualment. 

1. Taller d’orxata de xufa 
Aprendre a fer orxata  
per a fer-la després  
a casa 

FER ORXATA I BEURE-LA 
 A L’INSTANT 

OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

 Valorar la importància del medi físic, 

social, natural i cultural a través 

d’actituds de respecte i estima per ells. 

 

 Aprendre el procés de nutrició i 

reproducció de les plantes. 

 

 Potenciar hàbits d’alimentació 

saludable. 

 

 

CONTINGUTS:  

 

Cultius autòctons, entorn agrícola, hàbits 

saludables, la xufa i l’orxata, l’horta, 

instruments de mesura, receptes de cuina. 

 

DESTINATARIS:  

 

Educació primària. 
 
DURACIÓ: 1h. 

 
LLOC: Aula. 



Heu sentit parlar de Superfood? 
Doncs moltes hortalisses  

són Super...  

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 

En aquest taller presentarem una gran 
varietat d’hortalisses que ens serviran 
per a realitzar diverses activitats. 

Els sentits ens ajudaran a descobrir la 
textura de cada aliment, a contemplar 
els colors i a endinsar-nos en els aromes. 

Per a finalitzar, el nostre paladar gaudirà 
del sabor de delicioses hortalisses  
ecològiques provinents  de  l’horta de 
València. 

2.Superhortalisses 
Conèixer i assaborir les hortalisses 
per apreciar-les  
més 

OBJECTIUS CURRÍCULARS: 

 
 Desenvolupament de la curiositat i 

respecte a animals, plantes, com a 

primeres actituds per a la conservació 

del medi natural i agrícola. 

 

  Estudi de l’agricultura, espècies i cultius 

 

 Potenciar l’experimentació i 

descobriment de la utilitat i 

aprofitament de les plantes, hortalisses 

i verdures per part de la societat. 

 
CONTINGUTS:  

 

Estudi del color, forma, grandària, textura, 

similituds i diferències entre objectes. Les 

hortalisses. Els sentits. L’Horta. 

 

DESTINATARIS: 1er cicle d’ Educació 

Primària. 

 

DURACIÓ: 1h. 

 
LLOC: Aula. 

INCLOU TAST  
D’HORTALISSES 



Les llavors són màgiques, i és que 
elles tenen la capacitat  

de crear la vida! 
 

DESCRIPCIÓ: 

Presentarem una gran diversitat de 
llavors de diferents cultius, amb 
diferents colors, grandàries i textures. 

Després aprendrem a extraure-les, a 
sembrar-les i a com hem de cuidar-les 
per a que es transformen en plantes 
molt sanes i fortes.  

Per a fer-ho utilitzarem materials 
reciclables amb els que farem 
manualitats creatives. 

3.Les llavors màgiques 

 
Manualitats creatives per a  
descobrir l’origen  
de la vida 

OBJECTIUS CURRICULARS 
 

 Aplicació de les llengües plàstiques 

per al llenguatge plàstic i la creativitat. 

 

 Coneixement dels materials de 

ductilitat i textura variada. 

 

 Experimentació i descobriment de la 

utilitat i aprofitament de animals i 

plantes. 

 

 Aprendre el procés de nutrició i 

reproducció de les plantes. 

 

 El exercici de la motricitat fina. 

 

CONTINGUTS:  

 

Característiques i funcions de les plantes i 

llavors, extracció de llavors, reciclatge, 

l’agricultura i les llavors tradicionals.  

 

DESTINATARIS: 1er. cicle de primària. 

 

DURACIÓ: 1h. 

 
LLOC: Aula. 



L’aigua és la base de l’horta. El 
tribunal, patrimoni de la humanitat, 

és bàsic per a la regulació 
 del regadiu 

 
DESCRIPCIÓ: 

Amb la construcció d’una maqueta del 
sistema de reg els alumnes coneixeran 
d’una manera més propera el 
funcionament del reg de la nostra horta. 

A més entre tots farem una 
representació teatralitzada d’una sessió 
amb judici del Tribunal de les Aigües, per 
a que ho experimenten en la seua pròpia 
pell. 

4. El tribunal de les aigües OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

 Importància de l’aigua com a recurs 

bàsic. 

 

 Aprenentatge de les conseqüències de 

les sequeres i les inundacions per als 

humans 

 

 Nocions de desenrotllament sostenible i 

recurs.  

 

 Estudi de les activitats humanes: 

agricultura i indústria, obtenció de fonts 

d’energia i matèries primeres 
 
CONTINGUTS:  

 

L’Horta i el seu sistema mil·lenari de 

regadiu. Funcionament de les sèquies. Us 

adequat dels recursos naturals: l’aigua. 

Justícia oral i intermediació.   
 
DURACIÓ: 1h 30m.  

 

LLOC: Aula. 

 
EDAT: 2n i 3er cicle primària. 

Un taller per a viure i comprendre  
el tribunal en primera  
persona 



 

Els nostres avantpassats no 
disposaven de  frigorífics per 

conservar els aliments, aleshores, 
com ho feien? 

DESCRIPCIÓ: 

Vos ensenyarem els diversos mètodes 
que s’han utilitzat a la història per 
conservar els aliments, per exemple;  
dessecant, conservant amb oli o vinagre, 
amb l'ús d'espècies, salant, amb 
ebullició, fum, etc. I a més posarem en 
pràctica alguns d’ells. 

Els aliments que fem en conserva se'ls 
podreu quedar a classe i comprovar la 
seua evolució. 

5.Conserves valencianes 
OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

 

 Estudi dels costums  i les tradicions 

valencianes. 

 

 Valorar la importància del medi físic, 

social, natural i cultural a través 

d’actituds de respecte i estima per ells. 

 

 Potenciació d’una alimentació 

saludable. 

 

 

CONTINGUTS: 

 

La reutilització i el estalvi com a acció vital 

per a cuidar el món. Impulsar el valor i 

l’estima pels recursos naturals. La 

conservació d’aliments a la història. 

   

DESTINATARIS: 3er cicle de primària. 

 

DURACIÓ: 1h.  

 

LLOC: Aula. 

Res millor per a millor descobrir les 
conserves que amb la  
pràctica 



Sabeu que podem fabricar la nostra 
pròpia pintura natural amb molts 

pocs recursos? 

 

DESCRIPCIÓ: 

En primer lloc descobrirem els secrets i 
les propietats del nostre or líquid:  
l’oli d’oliva verge extra. Anem a tastar-lo! 

Farem un taller de pintura al óleo, 
aprenent a crear la nostra pròpia pintura 
i plasmant la nostra imaginació en una 
làmina per a dur-nos-la a casa. 

Com diria Heidi: Oli-oli-oli juu! 

6. Oli-oli-oli juuu!! 
Aprenent amb l’oli, per a tastar...  
i per a pintar! 

 

  OBJECTIUS CURRICULARS: 
 

 Aplicació de les llengües plàstiques 

per al llenguatge plàstic i la 

creativitat. 

 

 Coneixement dels materials de 

ductilitat i textura variada. 

 

 Respecte i manteniment dels utensilis 

plàstics. 

 

 Exercici de la motricitat fina. 

 

CONTINGUTS:   

 

Coneixement del oli d’oliva, beneficis, 

propietats. Potenciació d’hàbits de vida 

saludable. Reciclatge. 

 

DESTINATARIS:  1er cicle d’Educació 

Primària. 

 

DURACIÓ: 1h. 

 

LLOC: Aula. 
 



 Els preus estan pressupostats per a grups al voltant de 25 alumnes.  
Inclou IVA i altres càrrecs, és el preu final. 

 

  Els tallers es poden realitzar en el mateix centre educatiu, nosaltres ens 
desplacem, així vos podeu estalviar despeses de desplaçament. 

 

  Les activitats proposades en aquest catàleg estan obertes a combinar-se 
entre elles o adaptar-se a les vostres necessitats. 

 

  Les rutes estan pensades per a mitja jornada, però vos podem 
acompanyar fins a una zona amb jardí on vos podeu quedar a dinar. Si voleu 
dinar en un establiment, també vos podem facilitar un de confiança. 

 

 INFORMACIÓ ÚTIL 
 



Miquel Minguet 

www.hortaviva.net 

info@hortaviva.net 

691 093 721 

CONTACTE 

http://www.hortaviva.net/
mailto:info@hortaviva.net

