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 didàctics.
Des del nostres inicis, Horta Viva ofereix un ampli catàleg 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 Primaria

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.
- Identificar les parts de les plantes i observar el seu
creixement.
- Apropar-se al mó n de l’agricultura i del reciclatge.

Destinataris

1er cicle d’Educació Primà ria

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.
- Conèxier com es planten i cullen les hortalisses.

Duració

30 minuts

TALLER D'AGRICULTURA TRADICIONAL
Un apropament al treball de llaurador

Descripció

El treball dels llauradors és molt dur però molt importat,
produeixen els vegetals que consumim. A més dipositen
tota la saviesa tradicional de l'horta: có m s'ha de
sembrar, quan, quines varietats só n les més
recomanables, có m hem de regar.... Conèixer el treball
del llaurador ens acostarà al treball dels productors
d'aliments, al sector primari i ens descobrirà molts
secrets.

Aprenentatges

- Observar i identificar elements relacionats amb
l’agricultura, el cultiu d’espècies i la seua cura.
- Apropar-se a la histò ria de l’horta i al treball agrícola.
- Conèixer les ferramentes tradicionals.

Destinataris

1er i 2on cicle d’Educació Primà ria

Duració

30 minuts

TALLER DE CONSERVES

Conservar aliments per a cuidar-nos i cuidar el medi ambient

Descripció

Conservar els aliments ha sigut un repte en totes les
societats des de ben antic. A més les conserves só n una
part molt important de la nostra alimentació més
tradicional i la nostra cultura gastronò mica. En aquest
taller descobrirem com podem conservar els aliments i
com fer les millors conserves casolanes, descobrirem
nous sabors i aromes i sobretot, com no malbaratar els
aliments com a forma de tindre cura del medi ambient.

Aprenentatges

- Apropar-se a les tècniques de conservació dels aliments.
- Fomentar hà bits alimentaris i de cura del medi ambient.

Destinataris

1er i 2on cicle d’Educació Primà ria

Duració

30 minuts

TALLER DEL DIA DE REG (Només dimarts)
Conèixer el reg a manta

Descripció

L'aigua és el be més apreciat a l'horta de València, és el seu
recurs bà sic, utilitzat per a regar els camps però també con a
font d'energia. É s un taller per a viure i comprendre la
regulació del reg, però també la necessitat d'estalviar aigua.
Regarem el nostre hort pel mètode tradicional, per inundació o
a manta

Aprenentatges

- Observar el mètode de reg de l’Horta.
- Valorar la importà ncia de l’aigua i fomentar un bon ú s
d’aquesta.

Destinataris

1er i 2on cicle d’Educació Primà ria.

Duració

30 minuts.

TALLER DEL TRIBUNAL DE LES AIGÜES
Conèixer la regulació del reg

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 Aigü es, per a que ho
experimenten en la seua prò pia pell.

Aprenentatges

- Conèixer el sistema mil·lenari de reg de l’horta.
- Valorar la importà ncia de l’aigua i fomentar un bon ú s
d’aquesta.
- El tribunal de les aigü es, patrimoni de la humanitat.

Destinataris

2on cicle d’Educació Primà ria.

Duració

30-45 minuts.

TALLER D’ORXATA DE XUFA
Com fer orxata a casa

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 mateixs xiquets/es faran la seua prò pia orxata de
manera molt interactiva, amb utensilis que tenim a casa
habitualment.

Aprenentatges

- Cultius autò ctons com la xufa de València.
- Transformació de la xufa en orxata.
- Hà bits d’alimentació saludable.

Destinataris

1er i 2on cicle d’Educació Primà ria.

Duració

30-45 minuts.
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