PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL LLEIDA EN VIU

DESCOBRIM
L’HORTA DE
LLEIDA

Caminant entre camps de cultiu descobrirem els principals elements
de l’horta de Lleida: el reg, els conreus, els marges, les torres, la fauna
silvestre...
Objectius principals:

 Espai: Horta de Lleida
 Dies disponibles: De dilluns a
divendres

 Temporada: Tot el curs

- Conèixer un espai agrícola molt a prop de la
ciutat.
- Conèixer els elements més característics de
l’horta de Lleida (conreus, reg, torres...).
- Valorar l’horta de Lleida com a un espai de
gran valor ambiental, econòmic i paisatgístic.

 Durada: 2 h
 Nivell educatiu: EDUCACIÓ
INFANTIL
 Nombre d’alumnes: Grup-classe.
Es poden fer grups simultanis.

 Inscripcions aquí (tràmit:

“Descobrim l'Horta de Lleida”)
Itinerari entre camps de conreu durant el qual els nens i nenes fan d’investigadors a la recerca dels elements
més característics de l’Horta de Lleida. El fil conductor de l’activitat és un conte (El pagès desmemoriat) que,
alhora que presenta als nens i nenes els elements que han d’identificar, els motiva per a la recerca.
Es pot fer l’itinerari per diferents llocs de l’Horta de Lleida, consulteu-nos.

Es recomana portar aigua, calçat còmode, gorra i repel·lent de mosquits
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Correspondència amb el currículum d’Educació
Infantil

 Capacitats:
 Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb una actitud de curiositat i
respecte, i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Inscripció
Accés en transport públic:
Línies 3 i 10 d'autobusos, parada “Passarel·la Maristes”, i des d'allà continuar a peu pel camí vell d’Albatàrrec fins a l’edifici de les aules-taller
de l’institut Castell dels Templers (uns 20 minuts).
També us hi atansen les línies 2, 5, 6 i 7, parada “Pont Universitat”, i des d'allà continuar a peu pel camí vell d’Albatàrrec fins a l’edifici de les
aules-taller de l’institut Castell dels Templers (uns 25 minuts).
Existeix també un servei a demanda que us porta a l’edifici de les aules taller. Consulteu les condicions a
http://www.atmlleida.cat/horaris/TRDA_ButsenitRufea (ruta 5).

