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AGROECOLOGIA, EDUCACIÓ I MEDIAMBIENT
L’Aula de Natura és un excel·lent recurs per convertir l’escola en un espai que doni
l’oportunitat als i les alumnes a viure múltiples experiències relacionades amb
l’entorn natural i rural, entendre les relacions i dependències que tenim amb ell i
posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental,
experiències interessants pel desenvolupament de les capacitats fonamentals en
l’Educació Ambiental.
L’Aula de Natura també és un mitjà per millorar la qualitat ambiental del centre.
L’espai on s’efectua l’acció educativa té gran rellevància i condiciona els
procediments d’ensenyament-aprenentatge i estimulen el desenvolupament de les
capacitats de comprensió del medi, la seva interpretació i l’acció responsable.
L’Aula de Natura afavoreix el desenvolupament social dels alumnes, centrantnos especialment en l'educació ambiental, però donant cabuda a assumptes com el
consum, l'alimentació, les deixalles, reduir-reutilitzar-reciclar, la salut i
l'aprenentatge de valors com són el respecte a totes les formes de vida,
l'equitat i la solidaritat cap als altres i cap al planeta. A part del caràcter
transversal del projecte Aula de Natura també es treballen moltes de les
capacitats que contemplen els objectius educatius de cada etapa escolar.

ESPAIS I MATERIALS
o L’Aula de Natura està dissenyada per que les nenes i nens gaudeixin
de l’entorn natural amb espais adaptats i segurs per a l’aprenentatge i
desenvolupament dels tallers, per a l’esbarjo i moments dels àpats...i
per relaxar-se.
o Disposem de diferents espais com taules de cultiu, parterres per
hortalisses i plantes aromàtiques i medicinals. Hivernacle on fer
germinar les nostres llavors i un espai de granja amb gallines, ovelles,
cavalls... Zona de bosc que ens ofereix l’ombra per als dies de més
calor.
o Tots el materials necessaris per al desenvolupament dels tallers:
eines per al cultiu i manipulació dels vegetals, material didàctic.
o Tots els espais estan pensats amb criteris inclusius de forma que ens
podem adaptar a les necessitats de cada alumne.

EQUIP EDUCATIU
o Totes les persones que formen part de l’equip educatiu, tenen la
formació adequada per dur a terme els tallers: Ciències Ambientals,
educació Social, especialistes en agroecologia, món rural i pagesia.

ADAPTACIONS
o Els tallers que us presentem els podem adaptar a les necessitats del
grup i/o de les competències que estigueu treballant en el moment.

OBJECTIUS GENERALS SEGONS ETAPA EDUCATIVA
EDUCACIÓ INFANTIL
o Observar i reconèixer l’hort i els seus elements principals.
o Observar els canvis i modificacions a què estan sotmesos els elements
de l’entorn.
o Experimentar i ser conscients del que podem aprendre i captar
mitjançant els sentits.
o Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i
expressives.
-

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
o Fomentar el vincle amb l’entorn natural i interès per la cura del medi
ambient.
o Conèixer els sistemes agrícoles i valorar el desenvolupament
tecnològic necessari per a la satisfacció de les nostres necessitats
alimentàries.
o Valorar la importància del consum d’aliments frescos i saludables,
cultivats amb respecte al medi ambient, enfront d’altres mètodes de
consum desequilibrats.
o Familiaritzar-se amb el treball físic i l’esforç.
o Conèixer i apreciar el propi cos i contribuir al seu desenvolupament
adquirint hàbits de salut i benestar.
o Col·laborar en la planificació i realització d’activitats en grup.

o Comprendre i establir relacions entre fets i fenòmens de l’entorn
natural i social.
o Identificar i plantejar interrogants i problemes a partir de
l’experiència diària.
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

o Fomentar el vincle amb l’entorn natural i interès per la cura del medi
ambient.
o Descobrir les nostres interrelacions i dependències respecte al
mitjà natural i els seus elements (sòl, plantes, etc.).
o Fomentar el respecte per la terra com a font de vida i desenvolupar
l'interès per no degradar- la.
o Analitzar el medi físic– natural, per descobrir els seus
elements, interrelacions, organització i funcions. Conèixer els
sistemes agrícoles i valorar el desenvolupament tecnològic
necessari per a la satisfacció de les nostres necessitats
alimentoses.
o Investigar i descobrir les implicacions de la nostra manera de
vida en la problemàtica ambiental (tècniques de cultiu
impactants, erosió, desforestació, etc.).
o Valorar la importància del consum d'aliments frescos i
saludables, conreats amb respecte al medi ambient, enfront de
maneres de consum desmesurat.
o Apreciar la cultura gastronòmica tradicional.
o Familiaritzar-se amb el treball físic i l'esforç.

CATÀLEG D’ACTIVITATS I TALLERS PER A CENTRES EDUCATIUS
DIRIGIT A

NOM DEL TALLER

DESCRICPCIÓ

UBICACIÓ

E.Infantil, especial,
primària i secundària.

Soc pagès!

Vine al nostre hort i gaudeix d’un dia fent de pagès. Realitzarem les
tasques bàsiques que corresponen a l’època de l’any.

Masia Torre
Vileta

E.Infantil, especial i
primària

Els sentits a l’hort

Descobrim els sentits mitjançant el contacte amb la natura i
els elements principals.

Masia Torre
Vileta

E.Infantil, especial i
primària

Que bones les
verdures!

Descobrim les verdures d’una manera experimental, explorant-ne
les formes, colors, textures i sabors.

E.especial

El meu amic pelut

Intervenció educativa amb gos. Compartim la lectura d’un conte amb
la companyia d’un gos i aprenem valors de respecte cap a la natura i
la tinença responsable d’animals.

Masia Torre
Vileta o
escola
Masia Torre
Vileta o
escola

Educació primària,
especial i secundària

El malbaratament, els
residus, que en fem
d’ells

Taller pràctic per a reflexionar entorn a les tones d’aliments que es
malbaraten a diari i tips per a produir actituds de consum responsable
i sostenible

Masia Torre
Vileta o
escola

E. primària i
secundària.

Les llavors

Amb aquest taller es pretén que l’alumnat descobreixi totes les
particularitats de les llavors i el seu procés de sembra, cultiu i
recol·lecció.

E. primària i
secundària.

Fauna a l’hort

Amb aquest taller es pretén que l’alumnat descobreixi les formes de
relació entre els essers vius propis de l’hort i el seu entorn.
Desenvolupem el concepte de l’ecosistema viu.

Masia Torre
Vileta o escola
Masia Torre
Vileta

DIRIGIT A

NOM DEL TALLER

E. secundària

Les plantes aromàtiques i
medicinals

E. secundària

Agricultura regenerativa

E. secundària

DESCRICPCIÓ

UBICACIÓ

Coneixerem les plantes aromàtiques típiques de la mediterrània, les
seves característiques, importància i usos. Realitzarem un taller
pràctic amb una planta de l’epoca de l’any que correspongui.
Principis bàsics d’aquesta manera d’entendre l’agricultura, el medi
ambient, la societat

Masia Torre
Vileta

La salut i fertilitat del
sòl. Els microorganismes.

Taller d’investigació fent servir diferents tècniques per analitzar el
sòl de cultiu

Masia Torre
Vileta

E. primària i
secundària

Lombricultura

Taller per conèixer com els cucs de terra fan de manera natural un
dels millors compost que coneixem

Masia Torre
Vileta

E. primària i
secundària

Alimentació saludable i
sostenible. “El plat que
menges és el món que
vols”
El compost. Materials i
procés de compostatge.

Através dels productes de la terra taller de conscienciació sobre la
nostra salut i la del medi ambient. Tips per a una bona alimentació.
El·laboració d’una recepta sostenible i saludable.

Masia Torre
Vileta o escola

Assessorament i
dinamització de
l’hort escolar.

Disseny i dinamització de l’hort escolar adaptat al centre educatiu.

E. primària i
secundària

CENTRES
EDUCATIUS

Taller pràctic de com realitzem un bon compost per a les nostres
plantes

Masia Torre
Vileta.

Masia Torre
Vileta
Centres
educatius.

