L’HORT EDUCATIU
D’HORTA VIVA
Tallers per a educació primària

EL NOSTRE PROJECTE
El projecte de l’hort educatiu Horta Viva és un projecte que continua i complementa el
projecte iniciat a 2009 com a Horta Viva, un projecte creat a partir de l'admiració per un
territori, l'Horta de València i que tracta de posar en valor les seues qualitats mediambientals,
culturals, histò riques, econò miques, socials i gastronò miques a través de l'organització de
rutes i visites guiades i tallers didà ctics.
Des del nostres inicis, Horta Viva ofereix un ampli catà leg de tallers educatius tant per
educació infantil com primà ria, relacionats amb l’horta, l’agricultura i l’alimentació sostenible.
Per tant, continuem amb el nostre treball i presentem un projecte respectuó s amb l´entorn,
amb els llauradors/es, amb la economia local i la sobirania alimentaria i considerem el nostre
hort com la millor ferramenta per a fomentar els hà bits de consum saludable i la lluita front
l’obesitat, els seus riscos i el sedentarisme entre els xiquets i xiquetes, al mateix temps que
els/les sensibilitza davant problemes mediambientals.

UBICACIÓ
L’hort educatiu es situa a Forn d’Alcedo, un barri de la mateixa ciutat de València situat al mig
de l’horta del sud de la ciutat, regada per la séquia de Favara, i molt prop del Parc Natural de
l’Albufera.
L'accés amb bus és molt senzill, al situar-se entre la V-30 i la V-31 (Pista de Silla), a més hi ha
espais per a carregar, descarregar i aparcar el bus en els voltants.

TALLERS DE L’HORT EDUCATIU
El conjunt de tallers pensats tant per a Educació Infantil com per a Educació Primà ria
pretenen generar experiències per a què els xiquets i les xiquetes:
 Valoren i respecten la importà ncia del medi físic i natural.
 Mostren interès i curiositat pels canvis a què estan sotmesos els elements de l’entorn
per a identificar relacions i comprendre el mó n on viuen.
 Observen i exploren animals i plantes del seu entorn i coneixen les seues
característiques.
 Experimenten i descobreixen la utilitat i aprofitament d’animals, plantes i recursos
naturals.
 Es sensibilitzen sobre la importà ncia d'uns bons hà bits alimentaris, sostenibles i
saludables.
 Gaudeixen al realitzar activitats en contacte amb la naturalesa.

Educació Infantil

TALLER DE LLAVORS I SEMBRA
Descobrir l’origen de la vida

Descripció

A aquest taller els xiquets i les xiquetes coneixeran una gran
diversitat de llavors, de diferents cultius, colors, mesures i
textures amb les que experimentarem i descobrirem que les
llavors só n mà giques perquè tenen la capacitat de crear vida.
Així que aprendrem a sembrar-les i cuidar-les per a que es
transformen en plantes sanes i fortes, que ens proporcionaran
la alimentació més saludable i sostenible, al mateix temps que
fiquem a prova la nostra motricitat fina.

Aprenentatges

- Conèixer les característiques i funcions de les plantes i llavors
- Apropar-se al mó n de l’agricultura i del reciclatge.

Destinataris

1er, 2on i 3er d’Educació Infantil.

Duració

30 minuts.

TALLER D'ANIMALETS DE L'HORTA
Relació directa amb el món animal

Descripció

Els animals só n uns grans aliats de les persones, especialment quan
viuen i treballen al camp. En aquesta activitat vos presentarem els
animals que tenim a la nostra alqueria i aprendrem a cuidar-los i
respectar-los. Tots só n importantíssims i tenen la seua funció :
gallines, caragols, marietes... fins i tot els cucs de terra. Voleu saber
per a que els fem servir?

Aprenentatges

- Observar i explorar els animals de l’entorn.
- Conèixer l’utilitat i aprofitament dels animals.

Destinataris

1er, 2on i 3er d’Educació Infantil

Duració

30 minuts

TALLER DE SUPERHORTALISSES

Conèixer i assaborir les hortalisses per a apreciar-les més
Descripció

Tindre una bona alimentació és molt important, tant
com assolir hà bits d'alimentació saludables des de
menuts. Per això , amb aquest taller volem aproximar els
xiquets i xiquetes al mó n de les hortalisses,
mitjançant els sentits i d'una forma activa i
entretinguda, ens aproximarem als seus olors, colors ,
textures i sabors perquè... les hortalisses tenen
superpoders, voleu descobrir-los?

Aprenentatges

- Experimentar i descobrir les plantes, hortalisses i
verdures, i les seues propietats.
- Explorar les hortalisses de temporada amb els sentits.
- Conèixer les hortalisses a l’hort i a la taula.

Destinataris

1er, 2on i 3er d’Educació Infantil

Duració

30 minuts
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