CATÀLEG D’ACTIVITATS
EDUCACIÓ INFANTIL
APRENENT AMB ELS CINC SENTITS
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QUI SOM?

MIQUEL MINGUET
Creador d’Horta Viva

CAROLINA CASTELLAR
Coordinadora pedagògica

Llicenciat en Pedagogia i diplomat en Turisme.
I també llaurador ecològic durant 3 anys.

Llicenciada en història. Arqueòloga
i professora de geografia i història.

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

“Hi ha molt de futur
a les nostres arrels”

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 9 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,
l’agricultura 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.

NOVETAT 2019
BENVINGUTS AL NOSTRE HORT EDUCATIU!!
• Per fi tenim un espai propi habilitat
en Forn d’Alcedo, una pedania de
València.
• Un
espai
tancat
i
segur,
completament
adaptat
a
les
necessitats del més menuts.
• Al nostre hort podran experimentar,
descobrir i comprendre el seu entorn
i el món on viuen sense eixir de
València.

Sol-licita informació en info@hortaviva.net

Hort Educatiu
Aprén de manera vivencial tot allò relacionat
amb l’horta sense eixir de València

OBJETIUS CURRICULARS:
INCLOU PASSEIG PER L’HORTA

Tria tres tallers per a fer en un matí
Vos oferim un matí ple de noves experiències i
activitats . Podeu triar entre:

 Desenvolupament de la curiositat i
respecte cap a animals i plantes, com
a primeres actituds per a la
conservació del medi natural i
agrícola.
 Explorar les hortalisses de temporada
amb els sentits.
 Potenciar hàbits de vida saludables.

•

Taller de llavors i sembra.

•

Taller d’animalets de l’horta.

CONTINGUTS:

•

Taller de Superhortalisses.

•

Taller d’Orxata de Xufa.

L'horta,
els
seus
cultius,
l'ofici
d'agricultor/ a, utilització dels recursos
animals i vegetals.

A més dels tallers podem fer una passejada per
l'horta, collir hortalisses de temporada, donar de
menjar als nostres animals i molt més.
A més, si voleu completar la jornada teniu
l'Albufera a un pas, per fer una passeig en barca,
visitar la Devesa o fer un pícnic a la platja.

DESTINATARIS: Educació Infantil.
DURADA: 2 h.
LLOC: València
Sol-licita informació en info@hortaviva.net

3.Les llavors
màgiques
4.Caragol trau banya
2.Superhortalisses

1.Taller de orxata de
xufa

5.Oli-oli-oli-juuu!

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

Sabíeu que fer orxata a casa és molt
fàcil i divertit?
Anem a comprovar-ho!

FER ORXATA I BEURE-LA
A L’INSTANT!

OBJECTIUS CURRICULARS:
 Explorar i observar l’entorn familiar,
social i cultural.
 Valorar la importància del medi físic,
social, natural i cultural a través
d’actituds de respecte i estima per ells.
 Potenciar hàbits d’alimentació
saludable.

CONTINGUTS:
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

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
divertida, amb utensilis que tenim a casa
habitualment.

Cultius autòctons, entorn agrícola, hàbits
saludables, la xufa i l’orxata, l’horta,
nocions bàsiques de mida.

DESTINATARIS:
1er, 2on i 3er d’ Educació infantil.
DURACIÓ: 1h.
LLOC: Aula.

2.Superhortalisses
Conèixer i assaborir les hortalisses
per apreciar-les
més
Sabeu que les hortalisses
tenen superpoders? Voleu
descobrir-los amb Horta Viva?
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.

OBJECTIUS CURRÍCULARS:
INCLOU TAST
D’HORTALISSES

 Conèixer les propietats i relacions
d’objectes.
 Desenvolupament de la curiositat i
respecte a animals, plantes, com a
primeres actituds per a la conservació
del medi natural i agrícola.
 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, 2on i 3er d’ Educació
infantil.
DURACIÓ: 1h.
LLOC: Aula.

3.Les llavors màgiques
Manualitats creatives per a
descobrir l’origen
de la vida
Les llavors són màgiques, i és que
elles tenen la capacitat
de crear la vida!
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

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.

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.
 Respecte i manteniment dels utensilis
plàstics.
 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: 2n i 3er d’infantil.
DURACIÓ: 1h.
LLOC: Aula.

4. Caragol trau banya!

OBJECTIUS CURRICULARS:

Un taller experiencial per descobrir un
curiós animal del nostre
entorn

 Coneixement general dels essers vius.
 Observació i exploració de animals i
plantes del seu entorn.
 Aproximació al cicle vital.

Els caragols, un animalet de l’horta.
Voleu saber-ho tot sobre ells i
sentir-los a la vostra pell?
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

En aquest taller podreu conèixer de
primera mà els diferents tipus de
caragols que podem trobar a l’horta, els
tocaren i veurem com reaccionen a
diferents estímuls, tot sempre de manera
interactiva.
A més de conèixer molts coses sobre el
seu comportament, els farem una caseta
per a que es queden a viure en l’escola
amb nosaltres.

 Experimentació i descobriment de la
utilitat i aprofitament de animals i
plantes.
 Exploració i coneixement de les
interaccions i relacions entre animals,
plantes i essers vius
CONTINGUTS:
Coneixement i estima de la fauna de
l’horta: Els caragols. Els essers vius.
DESTINATARIS: 1er, 2on i 3er d’ Educació
infantil.
DURACIÓ: 1h.

LLOC: Aula.

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

Sabeu que podem fabricar la nostra
pròpia pintura natural amb molts
pocs recursos?

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.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

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 juuuuu!!

CONTINGUTS:
Coneixement del oli d’oliva, beneficis,
propietats. Potenciació d’hàbits de vida
saludable. Reciclatge.
DESTINATARIS: 1er, 2on i 3er d’Educació
infantil.
DURACIÓ: 1h.
LLOC: Aula.

1.Ruta de la
Xufa a
l’orxata

2.Ruta per
l’Horta
d’Almàssera

1.Ruta de la Xufa a l’Orxata
Un breu recorregut per conèixer
tot sobre la xufa i
l’orxata

Els camps de xufes, la cambra per
assecar-les, la maquinària de la
collita, prendre una orxata
amb un fartó i fer-la

OBJECTIUS CURRICULARS:
INCLOU TALLER
D’ORXATA DE XUFA

 Potenciar l’experimentació i
descobriment de la utilitat i aprofitament
de les plantes, hortalisses i verdures per
part de la societat.
 Desenvolupament de la curiositat i
respecte a animals, plantes, com a
primeres actituds per a la conservació del
medi natural i agrícola.
 Potenciar una alimentació saludable.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

CONTINGUTS:

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

Aprenentatge sobre l’horta i el seu
funcionament, els cultius autòctons. La
xufa i l’orxata. La transformació de la xufa
en orxata, les seues característiques,
beneficis i utilitats.

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.

DESTINATARIS: 2on i 3er d’Educació
infantil.
DURACIÓ: 2h.
LLOC: Alboraia.

2.Ruta per l’Horta d’Almàssera
Coneguem el museu de l’horta
i l’horta viva que
l’envolta

Mitja jornada plena d'estímuls per a la
vista i per al paladar en un
entorn tan proper
com espectacular

OBJECTIUS CURRICULARS:
INCLOU TAST
D’HORTALISSES

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 nostres
sentits.
Potenciar hàbits d’exercici físic així com
desenvolupar el desenvolupament motor.
CONTINGUTS:

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

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.

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: 2on i 3er d’ Educació
infantil.
DURACIÓ: 2 h
LLOC: Almàssera

INFORMACIÓ ÚTIL
 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.

CONTACTE

Miquel Minguet

www.hortaviva.net
info@hortaviva.net
691 093 721

