Activitats escolars
Educació infantil

Fer de pagès
A qui s’adreça
Infants de segon cicle d’educació infantil.
Activitat adaptada segons el nivell (P3, P4 i P5).

Lloc onesduuaterme:
Finca Torre Vileta o l’hort de l’escola (en el cas que l’escola tingui hort propi).
Finca Torre Vileta, Urbanització Torre Vileta, Cervelló, 08758.
Fàcil accés i amb zona d’aparcament.

Breu descripció:
Amb aquest taller es pretén que els infants descobreixin la professió de pagès i que coneguin com es
treballa la terra i l’entorn de l’hort.

Capacitats que s’hi treballen
1.Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Amb aquesta experiència es fomenta la curiositat i la iniciativa
mitjançant el coneixement, l’experiència i l’experimentació d’activitats relacionades amb la pagesia.
2.Aprendre a ser i actuar de forma mes autònoma. L’activitat a l’hort permet treballar el coneixement del
cos i la coordinació.
3. Aprendre a conviure i habitar el món. L’activitat en grup ajuda a promoure la convivència amb els altres i
proporciona l’aprenentatge de les pautes de convivència i de la resolució de conflictes de forma pacífica.
4. Aprendre a pensar i comunicar. Durant tota l’activitat els infants pensen i s’expressen de forma
autònoma i s’inicien en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Objectius:






Observar i conèixer l’entorn de l’hort amb els tipus de verdures que hi han conreat.
Manipular i conèixer productes d’horta.
Conèixer i manipular eines de camp adaptades a la seva edat i amb les mesures de
seguretat adients.
Experimentar tasques bàsiques relacionades amb el cultiu: llaurar, sembrar, regar i recol·lectar.
Respectar els diferents elements de l’entorn natural.
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Descripció de l’activitat:
A partir d’un treball previ a l’aula amb contes relacionats amb la natura i l’agricultura.
La curiositat per l’entorn, la motivació i la iniciativa dels infants ens portarà a fer un treball de
coneixement de l’hort molt interessant. Partint de la motivació prèvia a l’aula i de les ganes de saber i
aprendre dels infants, fomentarem l’observació i la pràctica amb activitats que ens portaran a gaudir
de l’entorn, plantejar-nos qüestions bàsiques sobre la vida a pagès i, mitjançant el joc, integrar
coneixements bàsics.
L’activitat consta de tres parts diferenciades:


Activitat vivencial



Descans i esbarjo amb temps per esmorzar



Activitat didàctica manual
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1.Activitat vivencial
Elements que s’hi treballen:

Aprenentatge de l’entorn
Elaboracions d’explicacions
relacionades amb l’activitat

Aprenem el nom de les eines de pagès
Què fem amb les eines?
Per què fem servir cada eina (pala, rasclet, aixada, etc.)

Coordinació visual

Fitxes didàctiques

Recursos necessaris





Eines de camps: rasclet, regadora, plantador, pala, barret,...
Fitxes didàctiques
Conte adient i personatges del conte
Joc col·lectiu

2.Activitat didàctica
Per acabar els alumnes realitzaran una activitat manual.
Fem planter, els alumnes plantaran diferents llavors fent ús de material reciclat per poder emportar-se a
casa o l’escola i observar com creixen les plantes.

Recursos necessaris






Rotlle de cartró
Terra
Eines
Llavors
Pintura

Durada de l’activitat
L’activitat té una durada de 3 hores aproximadament.

Professionals
L’activitat està guiada per dos professionals de SomEsqueix.
La participació dels mestres és voluntària.

Observacions
La diferència de nivell està determinada pels continguts de les fitxes didàctiques que es treballen a cada
grup.
Tot el material és aportat per SomEsqueix.
Per poder complir amb les garanties sanitàries necessàries tots els infants han de portar la seva gorra,
esmorzar i beguda individual.
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