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QUI SOM?

MIQUEL MINGUET
Creador d’Horta Viva

CAROLINA CASTELLAR
Coordinadora pedagògica

Llicenciat en Pedagogia i diplomat en
Turisme. Llaurador ecològic 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 als
nostres arrels”

¿CÓM treballem?

Formem un equip multidisciplinar amb pedagogs, geògrafs i historiadors.
Hem treballat a fons rls continguts a divulgar en cadascuna de les visites guiades i tallers.

Sabem del que parlem, som especialistes en agroturisme i medi ambient.
Els continguts i les nostres rutes s’adapten al nivell educatiu dels nostres alumnes.
Les nostres ratios són baixes per a donar un servei de qualitat.
Treballem de forma experiencial, amb la intervenció del sentits per a un millor aprenentatge.
Les rutes són flexibles, realitzem variacions o noves rutes segons les vostres preferències.
Ens agrada el nostre treball i admirem especialment l’esforç i cultura del agricultors.

RUTES I VISITES GUIADES

RUTA DE LA XUFA A L’ORXATA
+ TALLER D’ORXATA

OBJETIUS CURRICULARS
 Classificar e identificar diferents espècies de
plantes i animals significatius d’ecosistemes pròxims.
 Conèixer l’activitat humana i el medi ambient.
La xufa amb D.O. València és
un extraordinari producte que
ara mateix està de moda en
molts països, on es coneguda
com un súper aliment.

Inclou un got d'orxata i un fartó
per alumne

 Adquirir hàbits de vida saludable.

CONTINGUTS

En aquesta ruta es pot conèixer
en profunditat la xufa i l'orxata,
des del cultiu; visitant els
camps, la collita de les xufes i
el seu tractament posterior,
amb la visita a un sequer de
xufes.

Entorn agrícola, l’Horta. El cultiu de la xufa.
Gastronomia valenciana. Transformació de matèries
primeres. Alimentació saludable.

A més amb el taller d'orxata els
estudiants aprenen com fer
l’orxata a casa.

DURADA: De 2 a 3h.

EIXIDA I ARRIBADA: Alboraia.
LONGITUD: 2Km. aprox.

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

RUTA DEL REGADIU
Patrimoni hidràulic de l'Horta

OBJECTIUS CURRICULARS
 Conèixer el nostre ecosistema i el nostre entorn.

En aquesta visita anem a explicar
a fons el mil·lenari sistema de reg
a través d’assuts i sèquies de
l'Horta de València des de que
els àrabs van començar el seu
desenvolupament.
Que un riu tan modest com el
Túria regue tantes hectàrees és
tan excepcional com a propici a
conflictes en èpoques de
sequera, d'ací l'existència del
primer tribunal d'Europa, El
Tribunal de les Aigües, declarat
Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO.
Inclou una teatralització d’una
sessió del Tribunal de les Aigües

Comprendre i entendre la nostra geografia i el
nostre relleu.
Potenciar la pedagogia en la cultura patrimonial.

CONTINGUTS
Història del regadiu valencià. Patrimoni arquitectònic
associat. Regulació dels torns de reg. El tribunal de
les aigües. La Real Sèquia de Montcada. Els molins
hidràulics. Els assuts. L’ Horta de Burjassot.

EIXIDA I ARRIBADA: Burjassot.
LONGITUD: 4-6 Km.
DURADA: De 2 a 3h.
Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

L’HORTA DE VALÈNCIA
AGRICULTURA INTENSIVA – PATRIMONI ARQUITECTÒNIC –
AGRICULTURA ecològica

OBJECTIUS CURRICULARS
 Estudi de l'activitat humana i agrícola en
l'Horta.

Visita als millors espais de
l'horta de València, amb un
atractiu paisatge i abundants
elements arquitectònics.
Es pot realitzar una introducció
general a l'horta o dedicar tota
l'activitat a aprofundir en
l'agricultura
intensiva
d'hortalisses pròpia de l'horta,
el patrimoni arquitectònic o bé
en l'agricultura ecològica.
Inclou visita al museu de
l'horta i etnologia d'Almàssera,
amb eines agrícoles i una
antiga cuina.
Inclou visita al museu de l'horta o
visita a un llaurador ecològic

 Observació i estudi de diferents espècies
vegetals.
 Potenciar el valor per l'agroecologia.

CONTINGUTS
Història de l'horta de València. Importància passada i
futura. Problemàtica de conservació. Cultius de
temporada. Arquitectura de l'horta.
Sistemes de reg i la seua regulació.

EIXIDA I ARRIBADA:

Estació de metro

Almàssera.

LONGITUD: 4-6 Km.
DURADA: De 2 a 3h.
Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

L’horta a través d’estellés
lectures poètiques a l’horta i sobre l’horta

OBJECTIUS CURRICULARS
 Aprofundiment en la literatura valenciana.
 Estudi de l'activitat humana i agrícola en
l'Horta.
 Història i geografia de l’horta.

Indubtablement Vicent Andrés
Estellés és un referent de la
poesia quotidiana, propera i
més popular.
I l’horta que va conèixer al seu
Burjassot natal és un dels
temes que apareix de manera
constant als seus poemes.
En aquesta activitat parlarem
de l’horta i llegirem poemes
d’Estellés que l’anomenen
mentre passegem per l’entorn
que inspiraren els poemes, la
mateixa Horta de Burjassot.

CONTINGUTS
Història de l'horta de València. Importància passada i
futura. Problemàtica de conservació. Canvis històrics i
de costums. Arquitectura de l'horta.
Sistemes de reg i la seua regulació.

EIXIDA I ARRIBADA:

Estació de metro

Burjassot.

LONGITUD: 4 Km.
DURADA: 2 h.
Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

LA MARJAL DEL MORO
OBSERVACIÓ D’AUS EN UN
ECOSISTEMA COSTANER

OBJECTIUS CURRICULARS

La Marjal del Moro destaca per
la proximitat amb la qual es
poden observar una gran
diversitat d'aus.

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.



Conèixer la importància biològica, econòmica i
cultural de la biodiversitat.



Avaluar la repercussió de l'acció humana sobre
els ecosistemes.



Proposar mesures que disminuïsquen l'impacte
humà a l’ecosistema.

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.

EIXIDA I ARRIBADA:

Inclou prèstec de prismàtics

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

Puçol. Platja nord.

DURADA: De 3 a 4h.
LONGITUD: 5 Km.
Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

DIA COMPLET
TRIA UNA ACTIVITAT + VISITA A L’ALBUFERA

OBJECTIUS CURRICULARS
 Transmissió de pautes per a evitar el
consum excessiu i la contaminació d'aire i
aigua.
Durant el matí podreu triar una
de
les
nostres
activitats
proposades en aquest catàleg.
Quan acabem, ens traslladarem
a El Saler on dinarem de picnic.
Després, 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.

 Classificació i identificació de plantes i
animals significatius.
 Indagar en els diferents factors que
condicionen el modelatge del paisatge de la
zona.

CONTINGUTS
Cultiu i gastronomia de l'arròs. Flora i fauna de
l'Albufera i la Devesa. Origen geològic del llac i la
Devesa. Vida i cultura dels pescadors i llauradors.

EIXIDA I ARRIBADA:

Pel matí es realitza una
activitat triada del nostre catàleg. A migdia es
traslladem a El Saler.

DURADA: 6 hores. Flexible.
Inclou passeig en barca

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

ruta del formatge de cabra
visita una formatgeria i la seua granja

Anem visitar en exclusiva una
autèntica formatgeria artesana
que produeix productes làctics
gourmet amb llet provinent de
la seva pròpia granja.
Aquesta ruta inclou la visita a la
formatgeria i la granja de cabres.
El mateix ramader ens explicarà
en primera persona tot el procés
d'elaboració del formatge i la
cria de cabres. Podrem donarlos de menjar i els més atrevits
fins i tot poden munyir.
Per finalitzar realitzarem un tast
de formatges.

OBJECTIUS CURRICULARS
 Conèixer la producció agroalimentària a la nostra
província.
 Promocionar el consum sostenible i l’alimentació
saludable.
 Indagar al voltant de la producció d’aliments i el
sector ramader.

CONTINGUTS
L’activitat econòmica, sectors industrials, producció
d’aliments, alimentació saludable.

EIXIDA I ARRIBADA:

A convenir.

DURADA: 4 hores. Flexible.
Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

Inclou tast de formatge

RUTES EN BICI

L’HORTA PER LA COSTA

FINS ACÍ ARRIBÀ LA RIUADA

Una atractiva ruta que des de la
mateixa ciutat de València
recorre el litoral de l'Horta Nord
i s'endinsa en una de les zones
d'horta millor conservades.

Des de València anirem seguint
les petjades que deixà la riuada
de 1957. Després anirem riu
amunt fins trobar-nos l’enllaç del
nou i el vell llit del Túria per
comprendre el Pla Sud.

LES PEDANIES NORD
DE VALÈNCIA

D’ASSUT EN ASSUT I REGUE
QUAN EM TOCA

L'horta més bella i desconeguda,
per pedanies de València com
Borbotó i Massarrojos, passant
per Burjassot o Rocafort.

Recorregut per l'antic i nou llit del
Túria i el seu Parc Natural per a
veure els antics i actuals assuts i
conèixer el sistema de reg de
l'horta.

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

VISITES TEMÀTIQUES PER
VALÈNCIA

FINS ACÍ ARRIBÀ LA “RIUÀ”
LA RIUADA QUE VA CANVIAR VALÈNCIA

La riuada de 1957, o les riuades, perquè en realitat van
ser dos, va ser un tràgic esdeveniment que va canviar per
sempre la ciutat de València. D’ací la importància de
conèixer-lo bé.
Per què es va produir? Pot tornar a passar? Com es van
viure aquelles hores angoixants? És el pla sud que desvia
el Túria per un nou llit la millor solució?
Intentarem reflexionar a través d’aquestes i altres
qüestions mentre visitem les zones més afectades del
centre històric, a banda i banda del riu.
També travessarem el Barri del Carme on descobrirem els
senyals que encara ens recorden la catàstrofe.

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

HISTÒRIA I LLEGENDA DEL SANT GRIAL
EL CALZE DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA

Sens dubte, el calze que Jesucrist va utilitzar en la última
cena, és un dels objectes més buscats de la història de la
humanitat, més encara des del moment en què és
considerat com el Sant Grial.
La catedral de València posseeix un calze datat sobre el
segle I, que per documents històrics sabem que és el
mateix que es venerava com a autèntic al monestir de
Sant Joan de la Penya (Osca) en l’edat mitjana.
Durant aquesta visita guiada repassarem la llegenda i la
història d’un objecte que ja és molt més que això,
detenint-nos en els llocs de la ciutat que, d’una manera o
altra, ens recorden al Sant Grial que es conserva a
l’antiga sala capitular de la seu valenciana.
La visita finalitza amb una visita a la catedral de València
i a la capella del Sant Calze, on podrem veure en primera
persona aquesta joia tan preuada i plena de misteris.

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

CONFERÈNCIES + TALLERS
A REALITZAR A L’INSTITUT

LA XUFA I L’ORXATA
Conferència
+taller pràctic
OBJECTIUS CURRICULARS
DESCRIPCIÓ:
A través d’una presentació de diapositives
desgranarem tots els aspectes del món de
la xufa i l’orxata:

- El cultiu de la xufa; el seu origen, les
propietats saludables, el seu ús a la
història i a l’actualitat a altres parts del
mon.

 Classificar e identificar diferents

espècies de plantes i animals significatius
d’ecosistemes pròxims.
 Estudiar la funció de la nutrició.
 Conèixer l’activitat humana i el medi
ambient.
 Adquirir hàbits de vida saludable.

- Aparició de l’orxata, la seua elaboració,
diferents tipus, importància econòmica a
València. Denominació d’origen.

CONTINGUTS

Posteriorment es realitzarà un taller
d'orxata on els mateixos estudiants
aprenen a elaborar la l’Orxata de Xufa
com ho farien a casa.

Entorn agrícola, l’Horta. El cultiu de la
xufa,
la
gastronomia
valenciana.
Identificació i vida saludable. Identificació
de distints tipus de paisatge.
DURACIÓ: 1h.
LLOC: Aula de l’institut.
Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA
Conferència
+ taller pràctic

OBJECTIUS CURRICULARS


Identificar els riscos meteorològics.



Argumentar els factors que
augmenten la seva perillositat,
reconèixer mètodes de predicció.



Relacionar el grau de contaminació
amb diferents condicions
meteorològiques i atmosfèriques.

DESCRIPCIÓ:
A la conferència explicarem conceptes bàsics
de la meteorologia, així com els tòpics més
comuns que intentarem desmuntar. A més
entrarem en la interpretació i les
peculiaritats del clima a la Comunitat
Valenciana.
Amb el taller pràctic ensenyem a utilitzar i
interpretar
els
satèl·lits
i
radars
meteorològics que podem consultar a través
d'Internet i així predir el temps a curt
termini.
També introduirem altres eines de predicció
com els mapes isobàrics o de temperatura a
diferents alçades de la atmosfera.

CONTINGUTS:
L’oratge i el clima. El Clima a la
Comunitat Valenciana. Comprensió de
satèl·lits
i
radars
meteorològics.
Interpretació de diferents mapes.
DURACIÓ: 1h 30m.
LLOC: Aula de l’institut.
INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA:
Aula d'ordinadors amb connexió a
Internet. Projector connectat a un
ordinador.

Guies de turisme / Agència de viatges
A Horta Viva som guies turístics habilitats en diversos idiomes, i podem
oferir visites en castellà, valencià, anglès o francés. A més oferim molts
més serveis com agència de viatges:
Aquí teniu alguns exemples:
•
•
•
•
•
•
•

Visites guiades en un gran nombre d'idiomes diferents.
Visites guiades amb bicicleta, segway o altres mitjans de transport.
Serveis de guia-acompanyant.
Serveis de transfer.
Contractació de transport i allotjament.
Viatges fi de curs.
Experiències adaptades a les vostres peticions.

Davant qualsevol necessitat no dubteu en contactar amb nosaltres!

INFORMACIÓ ÚTIL
 Els preus estan pressupostats per a grups al voltant de 25
alumnes. Inclou IVA i d'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 a un establiment, també vos podem facilitar un de
confiança.

CONTACTE

Miquel Minguet
www.hortaviva.net

info@hortaviva.net
691 093 721

