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Memory aromàtic als horts
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DESCRIPCIÓ

Aproximació a l’agricultura ecològica amb tallers vivencials i
aplicats als espais verds de l’escola.
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Cicle Mitjà
Cicle Inicial

ACTIVITAT
L’hort escolar, ecològic!
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Catàleg d’activitats per centres educatius
CICLES EDUCATIUS
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Memory aromàtic als horts
Juguem amb el sòl!

Taller de plantes aromàtiques per a conèixer les seves
Oferim
diversos
experiments
perecosistemes.
descobrir el meravellós i
propietats
i importància
en els
desconegut món subterrani que tenim a sota els peus.

Juguem amb el sòl!
Art a l’Hort

Oferim diversos experiments per descobrir el meravellós i
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Taller de dibuix on es treballaran les parts de les plantes i els
elements que intervenen en la vida d’aquests éssers vius.

1,5 hores
per grup

Art a l’Hort
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L’hort
escolar,
ecològic!
Fem
1 dia
de pagès
/ Let’s farm

Bioescola
L’Hort Escolar del Parc Agrari

TALLERS

El Detectiu Escarola
Planta la teva llavor!

Memory aromàtic als horts
TALLERS A LA CARTA*

XERRADES

ASSESSORAMENT

Juguem amb el sòl!
DISSENYEM EL TEU HORT ESCOLAR!

Art a l’Hort
FES CRÉIXER EL TEU HORT ESCOLAR

Veniu
al nostrea hort
i apreneu
a fer de
pagès.
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de vincular escoles durant el curs lectiu o activitats puntuals.
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Activitat plantejada al llarg del curs que consta de 3 sessions
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propietats
i importància
en els ecosistemes.
Oferim
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de dinamitzar
tallers, jocs i experiments
adaptats a les necessitats del centre educatiu i relacionats
amb diverses temàtiques.
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Dissenyem el projecte de L’Hort Escolar com a eina
pedagògica
adaptada
les necessitats
del centre
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plantes i els
elements que intervenen en la vida d’aquests éssers vius.
Dinamització del projecte de l’Hort Escolar ecològic
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22 hores
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per

2 hores
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2 hores
1,5
per hores
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la 1a
sessió i 2
hores la 2a
i la 3a
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per grup
A convenir

2 hores
per grup
A
concretar

1,5 hores
per grup

A
concretar

Posem en marxa el projecte de L’Hort Escolar en funció de les
necessitats, objectius i dimensió del centre. Assistència
tècnica i presencial amb educadors per vehicular les sessions.

QUÈ ÉS L’ECOLOGIA?

L’ecologia com a eina de transformació ambiental i social
Xerrada de sensibilització sobre l’agroecologia com a model
de transformació socioeconòmica, així com les diferents
tendències de l’Economia Social i Solidària.

1,5 h

TALLERS A LA CARTA*
Oferim una sèrie de tallers d’educació agroecològica i mediambiental a l’escola o al camp adaptats als cicles educatius. Es poden incloure diverses àrees
competencials de forma transversal als tallers proposats com medi natural, matemàtiques, ciències, llengües i educació física.
Les temàtiques dels tallers són: agricultura ecològica, biodiversitat i ecosistema de l’escola, recollida selectiva i compostatge, permacultura i cicles lunars,
agricultura biodinàmica, energies renovables, eficiència energètica, educació per a la sostenibilitat, cooperativisme i experiments científics sobre Medi
Natural: fotosíntesi, estrats del sòl, cicle de l’aigua, evaporació, xarxa tròfica i altres.
Activitats al centre educatiu

Activitats al Parc Agrari del Baix Llobregat
Possibilitat de gestionar la contractació del servei d’autocar car!
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Coneix més sobre el nostre projecte
social al web www.centralparc.cat,
truca’ns al 699 910 129 o bé escriunos a formacio@centralparc.cat
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