TASTA
T
E
ELS HO
ORTS DE
E VIC
SERVEI/TIPO
S
OLOGIA DE PÚBLIC: Ed
ducació prim ària adaptad
da per a alum
mnes amb NE
EE i EBE
DIA
D I HORAR
RI: A concrettar
IN
NTRODUCC
CIÓ:
A la zona de lles Casasses, l’Ajuntame
ent de Vic re cuperarà div
versos espais
s posant en m
ojecte d’hortss
marxa: el pro
urbans, on elss ciutadans, seguint un re
eglament esstablert, podran tenir cura
a d’un hort; i l’Arborètum de fruiters, en
e
el qual es plantaran difere
ents varietats
s de fruiters a
amb l’objectiu de recuperar antigues espècies oriiginàries de la
l
co
omarca, avu
ui perdudes, i que actuara
an com a fon
nt d’aliment de
d la fauna.

OBJECTIUS
O
• C
Comprendre el
e cicle de vid
da de les pla
antes.
• C
Conèixer algu
uns vegetals característiccs dels horts, destacant-n
ne les parts qque són com
mestibles.
• A
Aprendre les tècniques
t
i eines
e
bàsique
es utilitzades
s en un hort.
• C
Comentar les principals ca
aracterístiqu es de l’agricultura ecològ
gica.
• R
Reflexionar so
obre l’ús de l’aigua (siste
emes de reg
g eficient) i la
a gestió delss residus (co
ompostatge) a
l’h
hort.
• V
Valorar la imp
portància de les verduress i hortalisses
s en la dieta.
DESCRIPCIÓ
D
Ó
L’activitat que
e es proposa
a permet conè
èixer el func ionament de
els horts, les tècniques quue s’hi utilitze
en i l’ús
eficient dels re
ecursos, i afavoreix una alimentació sana.
Un
U passeig p
per l’hort i l’Arborètum
Es
E fa un petit recorregut per
p situar l’es
spai i els prin
ncipals eleme
ents que el caracteritzen
c
(horts, comp
postador,
sistema de re
eg, fruiters, ettc.) i es porta
a a terme un
na dinàmica per
p poder conèixer algunnes de les pla
antes que hi
es.
ha a l’hort, less seves partss i quines són comestible
El
E valor del q
que mengem
m
En
E acabar d’id
dentificar elss vegetals pre
esents a l’ho
ort, s’iniciarà una reflexió sobre el valo
lor de les verrdures que
acaben de ve
eure segons els
e criteris d’’agricultura e
ecològica.

NOMBRE
N
RE
ECOMANAT DE PARTIC
CIPANTS: Grrup classe
DURADA
D
DE
E L’ACTIVITA
AT: 2 hores
RECURSOS
R
MATERIALS
S:
• T
Taula de les verdures
v
• Fitxes
TREBALL
T
PR
REVI
Abans
A
de fer l’itinerari us proposem qu
ue, amb els vvostres alum
mnes:
•
•

Treba
alleu el vocab
bulari bàsic relacionat
r
am
mb les parts de les plante
es i el seu ciccle de vida.
Senya
aleu en un mapa
m
de Vic el recorregutt del riu Gurrri al seu pas per la ciutat,, identificant espais
coneg
guts pels alu
umnes i, en concret,
c
la zo
ona d’horts de les Casass
ses.

TREBALL
T
PO
OSTERIOR
Podeu
P
comple
etar l’activita
at fent alguna
a de les prop
postes següe
ents:
•
•
•

Organ
nitzar una xe
errada a l’esc
cola sobre ells aliments i la nutrició inffantil, adreçaada a alumne
es, pares i
maress.
Fer germinar llavo
ors de diferents vegetals i plantar-les posteriorme
ent per poderr fer el seguiment del seu
u
creixe
ement al llarg
g del curs.
Munta
ar l’exposició
ó Natura de tots
t
colors all centre i treb
ballar la prop
posta educatiiva que l’aco
ompanya.

PER
P
A SABE
ER-NE MÉS
Podeu
P
trobar informació d’interès
d
a:
•

Recorreguts ambientals de Vic - Ajuntame
ent de Vic.
http:///www.victurissme.cat/

•

Expossició Natura de tots colorrs – Ajuntam
ment de Vic.

•

L’hort
rt escolar eco
ològic. Monts
se Escutia. E
Ed. Graó.

