Activitats
d’educació ambiental
per a escolars

Punt Eco és un empresa que treballa en l’àmbit de l’educació
ambiental i l’agricultura ecològica.
Som especialistes en horts escolars i comptem amb un equip expert en educació ambiental.

Estem a l’horta de Lleida, a la Partida Sot de Fontanet, a escassos
metres del Campus Universitari de Cappont, en una antiga torre
de l’horta rehabilitada amb criteris de bioconstrucció. Al costat
mateix tenim l’hort on realitzem les activitats amb escolars.
Les nostres instal·lacions compten amb àrea de joc lliure, zona de
pícnic, sala de formació, galliner i horts ecològics.

Un seguit d’activitats de descoberta de l’agricultura i l’horta de
Lleida, guiades pels educadors de Punt Eco.
Nom de l’activitat
Pagesos per un dia
Un matí a l’hort
Un món viu sota els nostres peus. Taller de sòls
Fem planter ecològic

Curs Durada
EI
CI -CM -CS
CM - CS
CI—CM - CS

Les llavors

CM - CS

Què mengen els ocells?

CM—CS

1,5 h
2h
2h
2h
2h
2h

Aquestes activitats les podeu combinar amb l’estada lliure a l’espai de Punt Eco: dinant, berenant i jugant a la zona de joc lliure.
O bé les podeu complementar amb altres activitats dirigides pels
educadors: gimcana, jocs dirigits o contacontes.
També oferim un servei de monitoratge sense activitat dirigida.

Objectius didàctics
- Observar directament l’entorn rural, establint una relació emotiva amb l’entorn rural
i els seus elements.
- Adquirir actituds respectuoses amb els éssers vius i el
medi rural.
- Reconèixer els elements de
l’hort.
- Observar les plantes que
ens donen verdures.
- Realitzar les feines de a
l’hort
- Participar de manera autònoma en una vivència compartida amb els companys i
companyes

Continguts

Activitat de descoberta del medi rural de l’horta de
Lleida a través del contacte directe amb la terra, els
horts ecològics i les gallines del galliner.
Al llarg de l’activitat realitzarem les feines dels pagesos de l’horta: regar, treballar la terra i adobar, i alimentar a les gallines!

Visitarem els horts dels pagesos i aprendrem quines
són les hortalisses de la temporada.
També descobrirem com de diferents són les llavors:
mida, forma, colors, ...
En acabar aprendrem a sembrar una llavor que els infants es podran endur a casa en un petit test.

- Diferenciació entre l’entorn
urbà i l’entorn rural.
- Observació dels diversos
elements de l’hort.
- Les feines del pagès.
- Coneixement de les llavors.

NOTA.
Cal que porteu una caixa
per endur-vos els testos
dels alumnes.

Objectius didàctics
- Observar directament
l’entorn rural.
- Reconèixer els elements
de l’hort.
- Observar les plantes que
ens donen verdures.
- Realitzar les feines de a
l’hort amb eines adaptades.
- Participar de manera autònoma en una vivència
compartida amb els companys.

Continguts
- Diferenciació entre l’entorn urbà i l’entorn rural.
- Observació dels diversos elements de l’hort.
- Les feines del pagès .
- Identificació de les hortalisses de temporada
- Observació dels animals
de l’hort.
- Coneixement de les llavors.

NOTA.
Cal que porteu una
caixa per endur-vos els
testos dels alumnes.

Activitat de descoberta de l’horticultura ecològica i
les feines del pagès.
Un conte ens traslladarà a l’horta de Lleida i a la vida
de pagès. Al llarg de l’activitat posarem en pràctica
les feines que fan els pagesos als horts, utilitzant eines adaptades als infants.
Aprendrem quines són les hortalisses de temporada i
típiques de les nostres terres. Posarem en pràctica
l’observació buscant les petites bestioles que es poden trobar a l’hort.
Durant el matí treballarem als horts ecològics de Punt
Eco i també donarem de menjar a les gallines.
Aprendrem a sembrar llavors, i en acabar, els alumnes s’enduran a casa un petit test on hi sembrarem
una llavor misteriosa.

Objectius didàctics
- Observar directament
l’entorn rural.
- Reconèixer els elements
de l’hort.
- Observar les plantes que
ens donen verdures.
- Realitzar les feines de a
l’hort amb eines adaptades
- Entendre els principis
bàsics de l’agricultura ecològica.

Continguts
- Diferenciació entre l’entorn urbà i l’entorn rural.
- Les feines del pagès .
- Identificació de les hortalisses de temporada
- Observació dels animals
de l’hort i la seva relació
amb l’hort.
- Coneixement de les llavors i el planter.

Activitat de descoberta de l’horticultura ecològica,
els cicles naturals que tenen lloc en un ecosistema
agrari i les feines agrícoles.
A través de la pràctica, descobrirem els principis fonamentals de l’horticultura ecològica i les feines que
s’hi duen a terme:
Com es treballa la terra?
Les eines
L’adobat orgànic i el compostatge
Llavor o planter?
Les hortalisses de temporada
Les bestioles de l’hort: beneficioses o perjudicials?

Visitarem també el galliner ecològic i donarem menjar a les gallines. Aprendrem a sembrar llavors, i en
acabar, els alumnes s’enduran a casa un petit test on
hi sembrarem una llavor misteriosa.

NOTA.
Cal que porteu una
caixa per endur-vos els
testos dels alumnes.

Objectius didàctics
- Observar i interactuar
directament amb l’entorn
rural.
- Comprendre els sòls
com a ecosistema.
- Comprendre la necessitat de mantenir uns sòls
vius.
- Establir una relació emotiva amb l’entorn rural i els
seus elements.
- Participar de manera autònoma en una vivència
compartida amb els companys.
Continguts
- Els components físicoquímics del sòl: textura,
pH, matèria orgànica, aire
i aigua.
- Els components biològics del sòl: des dels microorganismes als vertebrats.
- Processos que es donen
al sòl: de la descomposició de la matèria orgànica
a la nutrició de les plantes.
- Influència de les característiques dels sòls sobre
l’agricultura.
- Problemes ambientals
que afecten els sòls.

A través d’un taller pràctic explorarem i descobrirem
el sòl com un ecosistema que s’amaga sota els nostres peus.
Utilitzarem tècniques de camp per a descobrir i comprendre els components físics i biològics del sòl, a
través de l’aplicació de senzilles i divertides tècniques
científiques.
A través de l’observació i l’experimentació, comprendrem com els sòls són una part molt important de la
nostra vida, i la necessitat de preservar uns sòls vius i
saludables.
Els docents disposareu d’un recull de recursos didàctics complementaris a l’activitat per aprofundir a l’aula en el treball realitzat.

Objectius didàctics
- Observar directament
l’entorn rural
- Establir una relació emotiva amb l’entorn rural i els
seus elements.
- Adquirir actituds respectuoses amb els éssers vius
i el medi rural.
- Participar de manera autònoma en una vivència
compartida amb els companys i companyes

Continguts
- Com es reprodueixen les
plantes.
- Coneixement del mètode
de multiplicació amb les
llavors i amb els esqueixos.
- Passos per elaborar planter.
- Tipus de substrats i
adobs.
- Les hortalisses i les seves
temporades.

Taller pràctic on aprendrem com és la reproducció
de les plantes i aprendrem a preparar el nostre propi
planter per a l’hort.
Coneixerem quin substrat cal utilitzar per fer el planter, així com els requeriments que tenen les diferents
llavors per poder créixer.
Aprendrem també altres mètodes de reproducció de
les plantes com són els esqueixos.
En la pràctica els alumnes faran una petita plantació
en un test que es podran emportar cap a casa.
NOTA. Cal que porteu una caixa per endur-vos els testos
dels alumnes.

Objectius didàctics
- Observar directament la
diversitat de llavors
- Reconèixer les diferents
formes, mides i colors de
les llavors
- Establir una relació entre
la diversitat de formes i
els mètodes de dispersió
d’aquestes.
- Participar de manera autònoma en una vivència
compartida amb els companys i companyes
Continguts
- Funció de les flors, els
fruits i les llavors.
- Les llavors.
- Diferenciació entre les
característiques de les llavors.
- Mètodes de dispersió.
- Les bombes de llavors.

Taller pràctic on aprendrem quina funció tenen les
flors i les llavors.
A través de l’observació, descobrirem la diversitat de
llavors que tenim al nostre entorn i en tot el món: mides, colors i formes diferents! Així com els mitjans de
dispersió que utilitzen.
En acabar, fabricarem una bomba de llavors, un concepte que va néixer amb els grups de guerrilla de jardineria que es dediquen a enjardinar zones degradades. Per poder arribar a espais amb tanques, van néixer aquestes bombes!

NOTA. Cal que porteu una caixa per endur-vos les “bombes”
dels alumnes.

Objectius didàctics
- Conèixer els ocells del
nostre entorn.
- Establir una relació entre
els seus becs i les seves
potes amb la seva alimentació.
- Descobrir l’entorn rural
com un espai natural que
acull fauna salvatge.
- Adquirir actituds respectuoses amb els medi natural i els éssers vius.
- Participar de manera autònoma en una vivència
compartida amb els companys i companyes.
Continguts
- Coneixement i descoberta dels ocells del
nostre entorn.
L’alimentació
dels
ocells.
- Relació de la forma
dels seus becs i les seves potes amb la seva
alimentació.
- La funció de les menjadores d’ocells.

Pits-roigs, mallerengues, tallarols, pinsans, rossinyols i
caderneres...
A partir d’aquest taller manipulatiu aprendrem quina
és la seva alimentació.
Per què no tots els ocells tenen els mateixos becs? ni
les mateixes potes?
Durant el taller els construirem menjadores per a facilitar-los el menjar en les èpoques amb pocs recursos
alimentaris.
Els alumnes s’emportaran una petita mostra de menjadora penjar a l’escola.
NOTA. Cal que
porteu una caixa
per endur-vos les
menjadores
dels
alumnes.

Un cop realitzades l’activitat educativa, us proposem completar la
vostra estada a Punt Eco amb activitats lúdiques dirigides pels
nostres monitors. Aquestes activitats es realitzaran a la tarda.

El conte és un viatge a través de la imaginació que ens transporta a realitats
desconegudes i ens permet conèixer-les des de l’emoció i la participació.

Aprofitant l'espai exterior de Punt Eco proposem una sèrie de jocs dirigits
perquè els nens i nenes, puguin córrer, saltar i potenciar la seva creativitat i
imaginació.
Els jocs estan pensats per a dues franges d'edats, entre 4 i 6 anys i entre 7 i
12 anys. Amb aquesta activitat, els infants jugaran a jocs com Cues de ratolí, Figures musicals, El tren boig i molts més!

El grup es transformarà en indis exploradors a la recerca de les plomes de la
Sort. Hauran de passar per un seguit de proves i aconseguir les pistes necessàries per trobar les plomes de la sort que s’han perdut.

Us proposem que els educadors i educadores de Punt Eco, tinguin cura i dinamitzin els nens i nenes durant el temps que ho necessiteu.

A Punt Eco hi ha una zona de joc, on els alumnes poden acabar de
gaudir de l’espai jugant lliurement fins l’hora de tornar a l’escola.

1,5h

15-19

6,95 €€

CI - CM - CS

2h

20- 26

6,95 €€

CM - CS

2h

20- 26

6,95 €€

CI - CM - CS

2h

20 - 26

7,80 €€

Les llavors

CM - CS

2h

20 - 26

7,80 €€

Què mengen els ocells?

CM - CS

2h

20 - 26

7,80 €€

Jocs dirigits

CI - CM - CS

1h

20 - 26

4 €€

Gimcana

CI - CM - CS

1h

20 - 26

4 €€

Contacontes

CI - CM - CS

1h

20 - 26

4 €€

Monitoratge

CI - CM - CS

1h
2h
3h

20 - 26

18 €€
30 €€
40 €€

Pagesos per un dia
Un matí a l’hort
Un món viu sota els nostres
peus. Taller de sòls
Fem planter ecològic

(No inclou taller, inclou dinamització)

EI

Totes les activitats inclouen l’estada gratuïta a l’espai de Punt
Eco des de les 9 del matí fins les 5h de la tarda, així com l’ús de la
zona de pícnic, la zona de joc i la sala..

Les activitats les durem a terme en els espais exteriors de la finca
de Punt Eco.
Els horts ecològics estan adaptats als nens i nenes, i també disposem d’espais amb taules per a poder-hi dur a terme activitats
pràctiques i manipulatives.

Us oferim l’espai de pícnic de Punt Eco perquè us
pugueu quedar a dinar o berenar. Només cal que us
porteu el menjar de casa!

Partida Sot de Fontanet, 7 25197 Lleida

punteco@punteco.cat
973 07 00 75 Ext. 2

