Descobrim l’hort!
Una història ens aproparà al món dels pagesos i pageses que vivien a l’horta de Lleida.
Descobrirem quines feines feien cada dia quan sortia el sol, ens posarem els barrets
de pagesos i ens endinsarem a descobrir quines verdures hi ha a l’hort!
Regarem els horts, remourem la terra i descobrirem les verdures de temporada.

Les gallines
A través de la història del Pep descobrirem la vida de les gallines: Què fan? Què mengen?
Entrarem al galliner a donar-los menjar i descobrir les gallines de ben a prop.

Les textures de la Natura
Descobrirem alguns dels elements que s’amaguen a la natura: pedres, escorça, branques, fulles, pinyes, ... a través de les caixes de les textures. Amb aquests elements
construirem un arbre imaginari.
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Informació pràctica
L’activitat dirigida té una durada de 45 minuts.
Podeu completar la vostra estada a Punt Eco quedant-vos una estona més a la
nostra zona de lleure. Si voleu us podeu quedar a dinar o berenar, només cal que
porteu el vostre pícnic!
Si ho desitgeu, podeu contractar servei de monitoratge durant l’estona que no
feu l’activitat educativa.

Preu activitat educativa:

5 €/alumne. Grups de 13-17 alumnes (es cobrarà

el mínim d’alumnes). Aquest preu inclou l’activitat educativa i l’ús de les instal·lacions (de 9 a 17h).

Altres serveis:
- Monitoratge: 18 €/1 h, 30 €/2 h i 40 €/3 h per monitor. Els monitors dinamitzaran els infants .

- Ús de l’espai sense activitat dirigida. Si voleu venira Punt Eco a passar el
dia i gaudir de l’espai sense realitzar cap activitat, el preu és de: 4€/infant. Aquest
preu inclou: Ús de la zona de joc lliure, banys, la sala i els exteriors.

Què hi ha a l’espai?
A Punt Eco tenim un hort on realitzem les activitats amb els infants, galliner, sala
d’activitats, zona de joc, zona de pícnic i banys.
A la sala hi trobareu: Taules i cadires, nevera, microones, cafetera, plats, gots i
coberts. (Capacitat per 30 persones)
A l’exterior: Taules de pícnic, microones i nevera

On estem?
Estem a l’horta de Lleida, a escassos metres del Campus Universitari de
Cappont, a la Partida Sot de Fontanet, 7 25197 Lleida
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