GUIA CONTINGUTS I ÀREES DE TREBALL DE LA VISITA A LA TAVELLA

Alumnes

Llegenda de les diferents àrees de treball: CAT --> Llengua catalana | SOC --> Coneixement del medi. El
medi social i cultural | NAT --> Coneixement del medi. El medi natural | MUS --> Educació Artística, visual i
plàstica | MAT: Matemàtiques

de segon cicle d'Educació Infantil i primer i segon cicle d'Educació Primària
Punt Visita

Educació Infantil

Primer Cicle d'Educació Primària (CI)

Segon Cicle Educació Primària (CM i CS)

Jardí entrada finca:
La Fundació Viver
de Bell-lloc i la finca
La Tavella

La Fundació Viver de Bell-lloc:
 Qui som?
 Què fem?

La Fundació Viver de Bell-lloc:
 Missió de l'entitat
 Quins serveis oferim?

La finca La Tavella:
 Espais, vegetació, colors i olors
 El Montseny, reserva de la Biosfera.

La finca La Tavella:
 Espais, vegetació, colors i olors
 El Montseny, reserva de la Biosfera.

La Fundació Viver de Bell-lloc:
 Missió de l'entitat
 Què és un Centre Especial de Treball
 Què vol dir entitat sense ànim de lucre
La finca La Tavella:
 Espais, vegetació
 El Montseny, reserva de la Biosfera.

La carbassa de la tieta Tomassa
 Conèixer, a través d'un conte, el pas de les
estacions al camp.
 Conèixer, a través del mateix conte que no
totes les fruites, verdures i hortalisses
creixen a la mateixa època de l'any
 Breu introducció al concepte ecològic
Hort ecològic
 Diferències entre sembrar i plantar
 Com reguem?
 Com prevenim o actuem amb les plagues?
Hivernacle
 Nocions bàsiques funcions del nostre
hivernacle
 Eines de treball al camp

La carbassa de la tieta Tomassa (adaptat a CI)
 Conèixer, a través d'un conte, el pas de les
estacions al camp.
 Conèixer, a través del mateix conte que no
totes les fruites, verdures i hortalisses
creixen a la mateixa època de l'any
 Conèixer de manera lúdica què és
l'agricultura ecològica
Hort ecològic
 Diferències entre sembrar i plantar
 Com reguem?
 Com prevenim o actuem amb les plagues?

Horta Ecològica
Hivernacle, cultius i
hort escolar

Hivernacle
 Nocions bàsiques funcions del nostre
hivernacle. Eines de treball.
 Plantes en diferents estats de creixement

Hort ecològic
 Què és agricultura ecològica?
 Prevenció de plagues
 Beneficis de l'agricultura ecològica (per la salut, mediambient
i economia local)
 Com es conreen els productes: el guaret
 Families de cultiu
 Estris i eines.
 Desenvolupar tasques del manteniment d'un hort:
treure males herbes, pedres, regar
 Plantem a l'hort
Hivernacle
 Què és un hivernacle i quina funció té en el cas de La Tavella
 Plantes en diferents estats de creixement.
 Eines de treball al camp

Llegenda de les diferents àrees de treball: CAT --> Llengua catalana | SOC -->
Coneixement del medi. El medi social i cultural | NAT --> Coneixement del medi. El
medi natural | MUS --> Educació Artística, visual i plàstica | MAT: Matemàtiques

Punt Visita

Educació Infantil

Primer Cicle d'Educació Primària (CI)

Segon Cicle Educació Primària (CM i CS)

Gallines
Les reines de la casa: gallines
ponedores d'ous ecològics

Ous ecològics
 Què vol dir ou ecològic. Tocarem i veurem un ou.
 La matrícula de l'ou (codificació de la U.E.)
El galliner
 Com viu una gallina ecològica? Tipus d'habitacle
 Què menja? Toquem i olorem el pinso ecològic
 Com es cura quan està malalta?
 Morfologia de la gallina: potes, cos, bec, cresta…
El gall i la gallina…
 A través d'una cançó amenitzarem els continguts
treballats durant l'explicació

Ous ecològics
 Què vol dir ou ecològic. Tocarem i veurem un ou.
 La matrícula de l'ou (codificació de la U.E.)
 Tipus de cria de les gallines ponedores
El galliner
 Com viu una gallina ecològica? Tipus d'habitacle
 Què menja? Toquem i olorem el pinso ecològic
 Com es cura quan està malalta?
 Morfologia de la gallina: potes, cos, bec, cresta…
El gall i la gallina…
 A través d'una cançó amenitzarem els continguts
treballats durant l'explicació

Ous ecològics
 L'ou ecològic
 Etiquetatge de la closca segons directrius de la Unió Europea
 Tipus de cria de les gallines ponedores
 Tamanys de closca: de què venen determinats? Què indiquen?
El galliner
 Com viu una gallina ecològica? Tipus d'habitacle
 Què menja? Toquem i olorem el pinso ecològic
 Com es cura quan està malalta?
 Morfologia de la gallina: potes, cos, bec, cresta…
El gall i la gallina…
 A través d'una cançó amenitzarem els continguts
treballats durant l'explicació

Els animals de La Tavella
L'Heura i la Tavella,
dues ruques catalanes

El ruc català
 Com és un ruc català?
 Quines funcions té a la finca?
 Morfologia del ruc

El ruc català
 Com és un ruc català?
 Quines funcions té a la finca?
 Morfologia del ruc

El ruc català
 Com és un ruc català?
 Quines funcions té a la finca?
 Morfologia del ruc
 La tracció animal a l'hort
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