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TALLERS D'HORTICULTURA: 

Es tracta d'un conjunt de tallers adreçats a nens i adolescents, amb 

l'objectiu d'introduir als participants en la bonica e interessant tècnica 

hortícola, en les seves diverses facetes. Són ideals per realitzar a 

l'escola mateix. 

 

T1-De la llavor al planter (sembra i plantació) 

Aprendrem els fonaments de l'inici de tota espècie hortícola, desde què és 

una llavor fins a la seva preparació per ser trasplantada. 

Edat: 4 anys a 12 anys 

Durada: 2 hores 

Grandària orientativa del grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: 1 sobre de Llavor de Ravenets, 2 Safates d'alvèols, 1 Sac 

10L de substrat de planter, 20 unitats de planter hortícola (entre diverses 

espècies 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa:2,75 €/persona (IVA a part) 

 

T2-L'horta de tardor-hivern 

Aprendrem a cultivar les espècies hortícoles més representatives de la 

temporada tardor-hivern. 

Edat: 6 anys a 12 anys 

Durada: 2 hores 

Grandària orientativa del grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Sac de 50 L de compost, 20 unitats de planter hortícola, 2 

sobres de llavor hortícola. 



Tarifa: 2,75 €/persona (IVA a part) 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

 

T3-L'horta d'hivern-primavera 

Aprendrem a cultivar les espècies hortícoles més representatives de la 

temporada d'hivern-primavera. 

Edat: 6 anys a 12 anys 

Durada: 2 hores 

Grandària orientativa del grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Sac de 50 L de compost, 20 unitats de planter hortícola, 2 

sobres de llavor hortícola. 

Tarifa:2,75 €/persona (IVA a part) 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

 

T4-Les plantes aromàtiques 

Aprendrem a reconèixer les diverses plantes aromàtiques tant pel seu 

aspecte com per la seva fragància. També, aprendrem les tècniques 

bàsiques d'assecat d'aquestes herbes i els remeis tradicionals que se'n 

deriven. 

Edat: 6 anys a 12 anys 

Durada: 2 hores 

Grandària orientativa del grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:10 ut de Planta aromàtica variada. 

Tarifa:2,75 €/persona (IVA a part) 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

 



T5-Reciclem fent compostatge! 

Aprendrem els fonaments de la manera més eficient de reciclar els residus 

orgànics, per tal d'obtenir un producte molt preuat per fertilitzar la terra. 

Edat: 6 a 12 anys 

Durada: 2 hores 

Grandària orientativa del grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Mostra de diversos productes de compostatge, algunes eines 

Tarifa: 2,75€ (IVA a part) 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

 

T6-Quina fauna ens ajuda i quina ens perjudica a l'hort? 

Coneixerem les principals espècies de fauna que ens són beneficioses a 

l'hort, i aquelles altres que den resultar perjudicials mitjançant una breu 

projecció introductòria, una sortida de camp a l'hort i una sessió de 

descoberta en la lupa d'alguns insectes capturats. Els grups d’alumnes que 

s’esperen podran fer un dibuix d’algunes de les mostres fotogràfiques de 

fauna (insectes, cargols, àcars,...) 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 10 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Projector digital, diapositives didàctiques, fitxes d’identificació, 

lupa binocular. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

 



T7-Quina flora ens ajuda i quina ens perjudica a l'hort? 

Coneixerem les principals espècies de flora espontània i flora ornamental que 

ens són beneficioses a l'hort, i aquelles altres que poden resultar perjudicials 

mitjançant una breu audiovisual introductòria, una sortida de camp a l'hort i 

una sessió de descoberta en la lupa. Els grups d’alumnes que s’esperen 

podran fer un dibuix d’algunes de les mostres fotogràfiques de flora hortícola. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 10 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:Projector digital, diapositives didàctiques, fitxes d’identificació, 

lupa binocular. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

TALLERS DE FRUCTICULTURA 

Es tracta d'un conjunt de tallers adreçats a nens i adolescents, amb 

l'objectiu d'introduir als participants en la bonica tècnica de la 

fructicultura, en les seves diverses facetes. 

 

T8-La vida dels Ametllers, Noguers, Figueres i Oliveres! 

Coneixerem els principals arbres fruiters que tradicionalment s'han plantat en 

marges i feixes, aprenent a  distingir-los. Indagarem en la vida secreta  dels 

ametllers, els noguers, figueres i oliveres que esdevé durant l'any. Acabarem 

la pràctica plantant un plançó d'alguns dels arbres esmentats. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 



Material inclòs: 1 plançó d'arbre fruiter, 1 Joc de les etapes de creixement, 1 

sac de 50L de compost. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 3,75 €/nen (IVA a part) 

 

T9-La vida de la Vinya! 

Indagarem en la vida secreta  de la Vinya, i en els seus possibles usos. 

Acabarem la pràctica plantant un plançó de Vinya. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:2 plançons de Vinya, 1 Joc de les Etapes de 

desenvolupament de la Vinya, 1 sac de 50L de compost. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 3,75 €/nen (IVA a part) 

 

T10- Inventariem els fruiters dels marges! 

Els fruiters dels marges són un bé preuat que encara es poden trobar a les 

vores del camps extensius de cereals, fruit del treball de moltes generacions, 

aprofitant els recursos disponibles. Proposem de fer una sortida de camp, per 

aprendre com fer un inventari i seguiment d'aquest valuós patrimoni, i 

participar en el desenvolupament d’una web-blog que permeti fer divulgació 

d’aquest patrimoni. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 25 nens 

Mínim: 2 grups 



Material inclòs: Cinta mètrica, Fitxes d’inventariat, Càmara fotogràfica,  

Projector digital. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 € (IVA a part) 

 

TALLERS DE CEREALS I LLEGUMINOSES 

 

T11-Blat, ordi o civada! 

El conreu extensiu de cereal és un dels de major presència actualment en les 

terres agrícoles de secà. A de més, els cereals representen una primera 

matèria alimentària de primer nivell, pel seu valor nutricional en la dieta 

humana i animal. Val la pena, doncs, conèixer quines espècies intervenen, 

quin són els mètodes de conreu fonamentals i els seu aprofitament posterior. 

Farem una pràctica de sembra de cereal en una petita parcel·la de l'escola i 

apendrem a fer germinats per les amanides, construint un germinador. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:Llavors de cereals (blat, ordi, civada, etc...), Projector digital, 

diapositives didàctiques, fitxes d’identificació, lupa binocular 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

T12-Lleguminoses de secà (Cigró, Pèsol i Llentia) 

El conreu extensiu de llegums, com el cigró, pèsol i la llentia, és un dels 

conreus tradicionals de l'agricultura mediterrània. A de més, les lleguminoses 

representen una primera matèria alimentària de primer nivell. Farem una 

pràctica de sembra de cereal en una petita parcel•la de l'escola. i aprendrem 

a fer germinats per les amanides, construint un germinador. 



Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Llavors de cigró i llentia, Projector digital, diapositives 

didàctiques, fitxes d’identificació, lupa binocular 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

TALLERS D'AVICULTURA  

 

T13-Comencem un corral escolar 

Què és abans l'ou, o la gallina? D'on surt la carn de pollastre?Aquestes 

preguntes i més les podríem contestar fent un divertit corral escolar, amb 

gallines, gall i pollastres. Us proposem fer un taller introductori de com són de 

fàcils criar les gallines i pollastres. Mitjançant el contacte directe amb els 

animals, podran aprendre el seu comportament i les seves necessitats. A 

partir d'aquesta grata experiència us podreu animar a tenir els vostres propis 

ous i engreixar els vostres propis pollastres durant cicles de 4 mesos, durant 

el curs escolar. Pot resultar un complement perfecte a l'hort escolar. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Corral desmuntable per l'ocasió, 3 Pollastres (4 setmanes de 

vida), 3 Pollastres (2-3 mesos de vida), Fitxa Vida del Gall i la Gallina, Pinso. 

NOTA: El material i animals ens els emportem al finalitzar el taller. 

Tarifa: 5,50 €/nen (IVA a part) 

 



 

 

TALLERS NATURALISTES (ZOOLOGIA, BOTÀNICA,...) 

Es tracta d'un conjunt de tallers adreçats a nens i adolescents, amb 

l'objectiu d'introduir als participants en la descoberta naturalista de la 

fauna i flora que viu i es desenvolupa en els nostres camps i boscos. 

Ideal per realitzar a l'escola, o l'entorn natural més immediat de l'escola, 

o allà on creieu convenient. 

 

T14-Construïm una Caixa Niu per ocells/mixons 

(Tardor-Hivern) 

Les mallerengues són un dels ocells insectívors mes comuns dels boscos 

mediterranis. Durant la primavera, la seva nidificació depèn, al medi natural, 

de l'existència de forats als arbres que moltes vegades són escassos, 

donada la joventut de molts dels boscos, amb pocs arbres vells. La 

col·locació de caixes-niu de fustafeta a mida per a ells, ajuda enormement a 

la seva reproducció en boscos joves i jardins. La construcció de caixes niu 

pot ser una activitat molt didàctica pels nens, de la mateixa manera que el 

seguiment de la nidificació, durant la primavera. L'activitat, per tant, consistirà 

en la identificació de les principals espècies de moixons que nidifiquen en 

caixes nius, posteriorment es realitzarà un taller de manualitats de 

construcció de caixes niu de fusta, per acabar finalment l'activitat penjant-la 

dalt d'un arbre. Aquesta activitat podria fonamentar un seguiment didàctic de 

la nidificació i cria de la caixa-niu, integrant-se al Projecte Nius de l’Institut 

Català d’Ornitologia 

Edat: 8 a 12 anys 



Durada: 3 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Diapositives  d’identificació d’ocells, 3 Caixes Niu/grup de 15 

nens, Eines de fusteria. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 5,25 €/nen (IVA a part) 

 

T15-Seguiment de les Caixa Niu per ocells/moixons 

(Primavera) 

A partir del T13 (Construcció de caixes-niu per a mallerengues) s’ofereix la 

possibilitat de guiar i orientar a un grup d’escolar i el seu mestre durant el 

seguiment de la nidificació de les parelles d’ocells i la seva descendència 

durant l’època de reproducció primaveral. Alhora, aquest seguiment 

s’integrarà en el projecte Niu, de ciència ciutadana, coordinat per l’Institut 

Català d’Ornitologia (http://www.nius.cat/ca/).  

Es proposa la programació de 3 sortides de camp, separades 

aproximadament 20-30 dies entres ells, dintre del període (finals març-

principi de juny). 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada:3 jornades de 2 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Diapositives  d’identificació d’ocells, Fitxes de seguiment, 

perxa, recanvis de fusteria. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 3 jornades x 2,25 €/nen x jornada = 6,75 €/nen (IVA a part) 

 

 

http://www.nius.cat/ca/


T16-Descobrim els ocells/moixons de Tardor-Hivern 

Durant la tardor i l'hivern, milions d’ocells fan un viatge migratori desde les 

fredes terres del Nord i Centre d'Europa cap els països més meridionals. 

L'Altiplà Central, la Conca d'Òdena o la Plana d'Urgell, amb el seu paisatge 

agro-forestal acull moltes d'aquestes aus nòmades. Farem una excursió en 

les proximitats de l´escola o en els boscos pròxims al nostre Centre 

d´Interpretació en la que identificarem les espècies de moixons més habituals 

durant la tardor i l'hivern.  

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:Guia i fitxes d’identificació, binoculars per prestar. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

T17- Descobrim els ocells/moixons de Primavera 

Durant la primavera, molts moixons  aprofiten per reproduir-se tant a camps, 

carrers, horts i boscos. A l'Altiplà Central, la Conca d'Òdena o la Plana 

d'Urgell, la diversitat  és prou rica i diversa per fer un taller d'identificació 

d'aquelles espècies del nostre entorn, i aprendrem les intimitats d'algunes 

dels ocells més representatius. Es pot fer una excursió als voltants de 

l’escola o en els boscos pròxims al nostre Centre d'Interpretació. 

Edat: 9 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:Guia i fitxes d’identificació, binoculars per prestar. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 



 

T18-Descobrim les Orenetes i els Falciots! 

Les Orenetes i els Falciots són un dels grups més representatiu dels moixons 

estivals a les nostres terres. La seva dieta insectívora, els converteix en un 

dels depredadors de "mosques" i "mosquits" més voraços. Si a més a més, 

tenim en compte que els agrada nidificar als entorns urbans de pobles i 

ciutats, ens trobem amb un tipus de fauna de gran interès ecològic als 

nostres carrers. Farem un taller d'identificació de les espècies 

representatives d'orenetes i falciots. Posteriorment farem un cens dels nius i 

parelles nidificants que hi són presents al poble o barri de l'escola, integrant 

les dades al Projecte Orenetes (http://www.orenetes.cat/), coordinat des de 

l’Institut Català d’Ornitologia. 

Edat: 8 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:Fitxes d'identificació, Préstec de 5 binoculars, Projector digital, 

Pantalla. 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

T19-Descobrim les Formigues! 

Les formigues, un dels grups d'insectes més abundants.La seva vida social 

és gratament complexa i sorprenent, plena de sorpreses. Són un grup 

d'insectes ideal per introduir-se en el coneixement del mon dels artròpodes. 

Farem una sessió introductòria de descoberta de les espècies més comunes 

a l'altiplà de la Segarra, i coneixerem la seva forma de vida. Posteriorment 

farem una sortida de camp, a la recerca d'aquestes espècies, i aprendrem 

els mètodes d'observació. Per acabar farem una sessió de laboratori, 

observant en lupa binocular exemplars capturats al camp. I iniciarem el propi 

formiguer, amb una reina i obreres de formigues granívores (Messor), a partir 

d’un formiguer prefabricat escolar didàctic. 

Edat: 9 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

http://www.orenetes.cat/


Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Projector digital, diapositives didàctiques, material 

entomològic, lupa binocular, Formiguer educatiu (incloent formiga Reina 

fundadora). 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 4,50 €/nen (IVA a part) 

 

T24-Descobrim les papallones! 

Les papallones són un grup d'insectes molt abundant, i d'un gran interès 

ecològic. A més a més resulten uns animals ben bonics!. Com molts altres, 

insectes, presenten un cicle biològic complex, molt influenciat per la 

climatologia. 

Farem una sessió introductòria de descoberta de les espècies més comunes 

a l'altiplà de la Segarra, i coneixerem la seva forma de vida. Posteriorment 

farem una sortida de camp, a la recerca d'aquestes espècies, i aprendrem 

els mètodes d'observació. També jugarem amb el joc didàctic especial sobre 

les papallones (PAPILIO). Per acabar farem una sessió de laboratori, 

observant en lupa binocular exemplars capturats al camp 

Edat: 9 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs:Projector digital, diapositives didàctiques, material 

entomològic, joc didàctic PAPILIO, lupa binocular. (Les eines necessàries les 

podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 3,25 €/nen (IVA a part) 

 

 

 



TALLERS DE BOTÀNICA 

Es tracta d'un conjunt de tallers adreçats a nens i adolescents, amb 

l'objectiu d'introduir als participants en la descoberta naturalista de la 

nostra flora, iniciant-los amb el món dels arbres i arbusts. 

 

 

T20- Descobrim els Pinars de l’Altiplà de la Segarra 

 

La Pinassa és un espècie de pi característica del clima de muntanya 

mediterrània de la Catalunya Central. A l’Altiplà de la Segarra encara podem 

trobar algunes masses forestals exemplars d’aquestes pinedes, de vegades 

barrejades amb roures i pi roig. Per tal de posar en valor la presència 

d’aquesta espècie, proposem de fer un taller d’identificació i de reproducció 

de l’espècie per tal de promoure una tasca de conservació i repoblació 

d’aquestes pinedes. El taller consistirà en una sortida de camp per aprendre 

a identificar l’espècie, alhora que recol·lectaríem llavors per després fer una 

pràctica d’elaboració d’un herbari i preparació de planter forestal.  

Edat: 10 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 



Material inclòs: Projector digital, diapositives didàctiques, lupa binocular, 

safates forestals, substrat de cultiu. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

T21-Descobrim les Alzines, Roures, Aurons i Serveres 

Entre els arbres autòctons propis de l’Altiplà Central, abunden espècies 

d’arbres mediterranis com l’alzina carrasca (Quercus rotundifolia), el roure 

valencià (Quercus faginea) el roure martinenc (Q. pubescens), els Aurons 

(Acer monspessulanum) i les Serveres (Sorbus domestica). Per tal de posar 

en valor la presència d’aquesta espècie, proposem de fer un taller 

d’identificació i de reproducció de l’espècie per tal de promoure una tasca de 

conservació i repoblació d’aquests arbres. El taller consistirà en una sortida 

de camp per aprendre a identificar les diferents espècies, alhora que 

recol•lectarem llavors per després fer una pràctica d’elaboració d’un herbari i 

de preparació de planter forestal. 

Edat: 10 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup: 15 nens 

Mínim: 2 grups 

Material inclòs: Projector digital, diapositives didàctiques, lupa binocular, 

safates forestals, substrat de cultiu 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

T22 -Descobrim els arbusts de l’Altiplà de la Segarra. 

L’Altiplà Central té una gran diversitat de flora arbustiva, donada la seva 

condició geogràfica de punt de contacte entre el món mediterrani continental, 

el litoral i la muntanya temperada. Per aquest motiu val la pena aprendre a 

identificar part d’aquesta riquesa florística (de brolles, guixeres, marges i 

boscos). Per tal de posar en valor la presència d’aquestes espècies, 

proposem de fer un taller d’identificació i de reproducció de l’espècie per tal 



de promoure una tasca de conservació i repoblació d’aquests arbres. El taller 

consistirà en una sortida de camp per aprendre a identificar l’espècie, alhora 

que recol•lectarem llavors per després fer una pràctica d’elaboració d’un 

herbari i de preparació de planter forestal. 

Edat: 10 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup:15 nens 

Mínim: 2 grups. 

Material inclòs:Projector digital, diapositives didàctiques, lupa binocular, 

safates forestals, substrat de cultiu. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 2,75 €/nen (IVA a part) 

 

T23 -Evapotranspiració en la vegetació mediterrània 

L'evapotranspiració és un fenomen fonamental per a la hidratació i nutrició de 

la planta. Els estius àrids, propis del clima mediterrani són una autèntica 

proba de supervivència per a les planta. Als boscos, garrigues, timonedes i 

prats de la Segarra, les plantes presenten diverses estratègies per combatre 

l’excés d'evapotranspiració. 

Durant el taller descobrirem el fenomen de l'evapotranspiració al laboratori, i 

farem una excursió per l'entorn natural, per reconèixer les diferents 

estratègies que fan servir les plantes 

Edat: 10 a 12 anys 

Durada: 4 hores (amb intermedi) 

Grandària orientativa de cada grup:15 nens 

Mínim: 2 grups. 

Material inclòs:Projector digital, diapositives didàctiques, lupa binocular, 

material de laboratori. 

(Les eines necessàries les podem aportar nosaltres) 

Tarifa: 3,25 €/nen (IVA a part) 


