
 

 

PROJECTE EDUCATIU EN 

AGROECOLOGIA  I 

COOPERATIVISME: 

extraescolars 

 

 

Curs 2015-2016 



CATÀLEG D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A ESCOLES  
 Presentació del projecte 

Aquest catàleg d’activitats extraescolars s’adreça a la comunitat educativa d’educació primària 

on hi trobareu tres propostes d’extraescolars vinculades amb l’educació agroambiental i la 

producció d’aliments: Del camp al plat, ReciclArt i Organic Gardening. 

 Com ho fem? 

Totes les activitats que us proposem es basen en metodologies participatives, la 

transdisciplinaritat i el treball en equip i cooperatiu. Les extraescolars que us oferim en aquest 

catàlegs són creatives, experimentals i vivencials. 

 Sobre nosaltres 

Hortejant, Projecte d’educació agroambiental  https://hortejant.wordpress.com  

Hortejant som un projecte dedicat a l’educació agroambiental on hibridem les pràctiques 

artístiques, científiques i ambientals. Ens dediquem al disseny, la creació i el manteniment 

d’horts escolars, socials i comunitaris; a la dinamització d’horts escolars i socials; fem tallers 

educatius i xerrades sobre agroecologia adreçades a tota la comunitat educativa; realitzem 

cursos d’horticultura ecològica i dissenyem material educatiu en l’àmbit de l’agroecologia. A 

totes les nostres activitats emprem metodologies participatives amb l’objectiu de fomentar la 

transdisciplinaritat i el treball en equip i cooperatiu.  

 

L’Aresta, Fleca Agroecològica Cooperativa  https://flecalaresta.wordpress.com/  

L'Aresta som un projecte agroecològic i cooperatiu que tenim com a objectiu promoure 

l'agroecologia, la sobirania alimentaria, la cooperació social i un món rural viu. El nostre 

projecte està dividit en tres línies d'acció estretament relacionades. Per una banda, ens 

dediquem a l’elaboració agroecològica de pa i productes de fleca.  Les nostres elaboracions les 

fem amb ingredients ecològics, llevat mare natural i forn de llenya. Treballem enxarxant-nos 

amb altres projectes i pageses properes. Per altra banda, realitzem activitats i tallers per a 

escoles, instituts, col·lectius i persones interessades en conèixer i experimentar, mitjançant 

dinàmiques participatives, aspectes relacionats amb l'agroecologia i el cooperativisme. Hem 

realitzat diverses activitats formatives per a tot tipus de públic, especialment centrades en 

l'elaboració de pa, la cuina quotidiana i l'agroecologia. Finalment, dediquem part de la nostra 

activitat a la promoció i dinamització local en els àmbits de l'agroecologia i el cooperativisme. 

Realitzem i participem en accions com xerrades, fires, congressos i trobades vinculades amb 

aquestes temàtiques per tal de divulgar i contribuir al seu desenvolupament.  

 

 Contacta’ns i demana’ns els catàlegs específics per a cada extraescolar: 

 

635081600 (Pati)  i  arestaeducacio@gmail.com

https://hortejant.wordpress.com/
https://flecalaresta.wordpress.com/


 

Del Camp al Plat 

 

Del Camp al Plat és una extraescolar anual dividida en tres trimestres. Està formada per 5 

blocs temàtics: 1) De l’hort al plat, 2) Conservem els aliments!, 3) Elaborem els nostres 

aliments!, 4) D’on ve el que mengem? i 5) Cuina i ciència. Cada trimestre treballarem tots els 

blocs, tot alternant activitats de cada un d’ells  

 

A l’extraescolar Del Camp al Plat introduïm als nens i nenes en el món de la cuina i de 

l’alimentació a partir de l’experimentació i la creativitat. Ens aproximarem a la cuina, tot fent el 

recorregut per allò que passa des que cultivem l’aliment al camp fins que arriba al nostre plat. 

Coneixerem les diferents pràctiques agrícoles i de producció d’aliments actuals i aprendrem a 

canviar alguns hàbits en l’àmbit de l’alimentació i el consum des d’una perspectiva 

agroecològica, saludable i de respecte al medi ambient i a les persones.  

 

Totes les sessions les durem a terme tot emprant metodologies participatives que fomenten 

l’experimentalitat, el treball en equip i cooperatiu, la transdisciplinaritat i la creativitat. Cada 

taller inclou una sèrie de dinàmiques  per conèixer els conceptes que es treballaran a la sessió i 

una part pràctica on manipularem, elaborarem o cuinarem aliments. Totes les activitats són 

adaptables segons les edats del grup.  

 

 A càrrec de: L’Aresta (Fleca Agroecològica Cooperativa) i Hortejant (Projecte 
d’educació agroambiental) 

 Dirigit a educació primària: Cicle inicial, mitjà i superior  

 Durada: Activitat anual 

 Freqüència: Una tarda a la setmana 

 Nombre de nen/es: Màxim: 12 alumnes/ Mínim: 8 alumnes 

 Preu mensual: 21 € / alumne (preu corresponent a mesos de 4 setmanes/sessions).  

 Preu trimestral: 65 euros/alumne 

 Preu anual: 175€ / alumne  

 Contacta amb nosaltres i demana el catàleg específic d’aquesta activitat:  
Pati Homs:  635 081 600 
  arestaeducacio@gmail.com 

 

             

https://flecalaresta.wordpress.com/
https://hortejant.wordpress.com/


ReciclART 
 

ReciclART és una extraescolar anual dividida en tres trimestres: Reciclatge creatiu, Viure amb 

menys residus i Hort reciclat. L’extraescolar aborda el reciclatge, la reutilització, la reducció i la 

recuperació de residus des d’una vessant creativa i transdisciplinar. Al llarg dels tallers 

vivencials de les diferents sessions es treballaran conceptes relacionats amb l’educació 

ambiental, les arts, les ciències naturals i les ciències socials tot tractant de canviar alguns 

hàbits quotidians en l’àmbit del consum. 

L’objectiu de ReciclART és presentar el residu com a un recurs que, fins i tot, pot acabar 

generant vida a l’hort, i alhora treballar diferents pràctiques de consum responsable que en 

redueixin la generació. 

Totes les sessions es duran a terme emprant metodologies participatives que fomentin 

l’experimentalitat, el treball en equip i cooperatiu, la transdisciplinaritat i la creativitat. 

 

● Educadores: Pati Homs (Hortejant i L’Aresta) i Mercè Jané (Consultoria Ambiental, El 

Garrofer) 

● Activitat anual 

● Dia de l’activitat: Una tarda a la setmana 

● Ràtio màxima: 12 alumnes / Mínima: 8 alumnes 

● Edats: Cicle inicial, mitjà i superior  

● Preu mensual: 21 € / alumne (preu corresponent a mesos de 4 setmanes/sessions 

 Preu trimestral: 65 euros/alumne 

● Preu anual: 175€ / alumne  

● Contacta amb nosaltres i demana el catàleg específic d’aquesta activitat:  

o Pati Homs: 635 081 600 i arestaeducacio@gmail.com 

o Mercè Jané: 686 018 860 

 

 

 

 

 

 

https://hortejant.wordpress.com/
https://flecalaresta.wordpress.com/
https://www.facebook.com/garrofer/info?tab=page_info
https://www.facebook.com/garrofer/info?tab=page_info


 

Organic Gardening 

 

Organic Gardening és una extrasecolar d’anglès a l’hort escolar. L’hort educatiu és una eina 

per a l’aprenentatge de les llengües des de l’experiència creativa i la immersió en connexió 

amb la natura: s’aprèn fent! Al llarg de les sessions farem tallers i activitats creatives per crear i 

mantenir un hort ecològic on l’idioma vehicular serà l’anglès. 

L’objectiu d’Organic Gardening és aprendre l’idioma des de la pràctica i la quotidianitat. Totes 

les sessions es duran a terme emprant metodologies participatives que fomentin 

l’experimentalitat, el treball en equip i cooperatiu, la transdisciplinaritat i la creativitat. 

 

 A càrrec de: L’Aresta (Fleca Agroecològica Cooperativa) i Hortejant (Projecte 
d’educació agroambiental) 

 Dirigit a educació primària: Cicle inicial, mitjà i superior  

 Durada: Activitat anual 

 Freqüència: Una tarda a la setmana 

 Nombre de nen/es: Màxim: 12 alumnes/ Mínim: 8 alumnes 

 Preu mensual: 21 € / alumne (preu corresponent a mesos de 4 setmanes/sessions).  

 Preu trimestral: 65 euros/alumne 

 Preu anual: 175€ / alumne  

 Contacta amb nosaltres i demana el catàleg específic d’aquesta activitat:  
Pati Homs:  635 081 600 
  arestaeducacio@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

https://flecalaresta.wordpress.com/
https://hortejant.wordpress.com/


 

 

 

Gràcies pel vostre interès! 

Esperem col·laborar amb vosaltres ben aviat! 

635081600 (Pati) 

arestaeducacio@gmail.com 
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