PAGESOS PER UN DIA
DESCOBRINT EL
MÓN DEL COMPOSTATGE
CONSTRUEIX EL
TEU HOTEL D’INSECTES
NENDO DANGO,
BOLA DE LLAVORS
CREA EL TEU MICROJARDÍ

Activitat participativa a l’hort on es faran
diferents tasques en funció de l’època de l’any.
Taller per iniciar-se en el compostatge i la
gestió dels residus de manera divertida.
Descobrim el món dels insectes! Construeix
un refugi perquè es puguin protegir i ajuda la
biodiversitat.
Col·labora amb la reforestació de l’entorn d’una
forma original.
Aprèn sobre llavors i esqueixos mentre
desenvolupes la teva part artística a través de
la creació d’un micro-jardí.

TALLER MASCOTES
DE LLAVORS

Crea la teva mascota utilitzant materials
reciclats i observa la germinació de les llavors.
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CATÀLEG D’ACTIVITATS PER A CENTRES EDUCATIUS
Espai

REPRODUCCIÓ VEGETAL
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Taller per aprendre a reproduir i multiplicar
plantes a casa.
Xerrada per conèixer l’origen dels nostres

SABEM EL QUE MENGEM?

aliments, com repercuteix en el medi ambient
i com podem ser agents de canvi.

INTRODUCCIÓ A LA
PERMACULTURA
INTRODUCCIÓ A
L’AGROECOLOGIA
EL SÒL, UN ORGANISME
VIU
LLAVORS, FONTS
DE VIDA

Et convidem a iniciar-te en la permacultura,
conèixer els seus principis ètics i com es poden
aplicar a les nostres vides.
Descobreix què és l’agroecologia, què aporta
als models de producció i com contribueix a
consolidar sistemes més resilients.
Esbrina el que s’oculta en el meravellós món
del sòl i com repercuteix en l’agricultura.
Coneixerem la importància de les llavors i tot
el que les afecta en l’àmbit de l’agricultura
ecològica.

La durada aproximada de les
activitats oscil·la entre 1:30h i 2h.

Es poden oferir en anglès.

Hi ha possibilitats de gestionar
servei d’autocar.

Adaptables a les necessitats
específiques del grup i/o centre
escolar.

A més a més...

Assessorament en HORTS ESCOLARS
L’hort escolar és una eina educativa molt potent que permet als estudiants
acostar-se a la naturalesa mitjançant l’experimentació, observació i la
creativitat.
És un espai on poder trobar-se, intercanviar i col·laborar utilitzant el perfil
pedagògic dels horts, així com una manera d’observar els cicles naturals
i analitzar amb l’alumnat el model d’alimentació i la nutrició d’una forma
vivencial i divertida.

OFERIM:
• Disseny: Es realitza de manera conjunta amb el centre atenent les
necessitats especifiques.
• Implementació: Desenvolupament de l’hort, podent ser de manera
participativa amb l’alumnat, adequant els espais i mesures a les necessitats
particulars del centre.
• Dinamització: Oferim la nostra experiència per a portar el projecte de
l’hort amb educadors capacitats i/o mitjançant la formació del personal
docent per a poder realitzar les gestions de l’espai i el seu funcionament.
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