Guia didàctica 2016
Granja Escola Casa Nostra
English Farm School

Espais:
La finca disposa de 10.392 m2. Es destinen zones a conreu de
verdures i hortalisses, zones d’arbres fruiters i zones pels animals de
granja.

Objectius generals de les activitats:
-Donar a conèixer el món agrari i de la granja als nens de Mataró i
Maresme
-Complementar el currículum escolar amb coneixements pràctics i
vivencials de la vida rural
-Immersió lingüística en la llengua anglesa
Objectius específics:
-Reconèixer els arbres fruiters, les característiques pròpies de les
diferents espècies autòctones del nostre país
-Collir la fruita de temporada quan ja és madura
-Aprendre a fer melmelades i fruita amb almívar amb la fruita de la
temporada
-Distingir les hortalisses i verdures de cada estació
-Tenir cura de l’hort, aprendre a plantar, a regar, a treure males
herbes i a collir les verdures
-Aprendre a fer conserves de samfaina i tomata
-Conèixer els animals de granja: les gallines, els ànecs, el paó real, les
oques, el ruc, el poni, l’ovella, la cabra, etc
-Tenir cura dels animals, alimentar-los, netejar-los, recollir els ous i
munyir la llet, etc
-Aprendre a fer formatge, mantega i derivats de la llet i els ous
-Conèixer el cultiu dels cereals, el blat, el blat de moro, l’espelta, etc

-Aprendre a moldre blat per fer farina
-Elaborar pa amb diferents tècniques i farines
-Fomentar el respecte per la natura, el animals, les plantes i els arbres.
-Valorar la importància de l’alimentació sana, equilibrada i
l’elaboració de productes naturals i ecològics.

Continguts dels tallers:
Conceptuals
Els arbres fruiters
El
cultiu
d’hortalisses
i
verdures
El planter i les
llavors
Els animals de granja
La reproducció dels
animals de granja
Els derivats de la llet
i els ous
Els cereals i la farina

Procedimentals
Elaboració
de
melmelades i fruita
en conserva
Elaboració
de
conserva de tomata i
samfaina
Plantació de planter i
llavors de verdures
de temporada
Observació directa i
cura dels animals de
granja
Experimentació del
procés d’incubació
dels ous
Elaboració
de
formatge, mantega,
iogurts, natilles i
flams
Elaboració de farina i
pa amb diferents
cereals

Actitudinals
Valorar la fruita
Apreciar les verdures
Respecte pel procés i
cicle de la planta
Estimar els animals
de granja
Valorar l’espera del
procés d’incubació
Apreciar
els
productes elaborats
a casa
Valorar els productes
naturals

Metodologia:
Es fomenta una metodologia activa, on el nen és el principal
protagonista de l’aprenentatge. Els continguts curriculars es
divideixen en tallers on el nen treballa en cooperació amb grups de 3
a 6 alumnes.
Explicació de les activitats:
El món agrari es divideix per estacions i temporades. Els tallers de
l’hort van en funció de les fruites i verdures de la temporada,
generalment sempre hi ha fruita, hortalisses, i verdures per plantar i
collir. Els tallers s’adapten en funció del temps i els interessos dels
nens.

Taller hort i arbres fruiters: Els nens observen els conreus i les
plantacions. Aprenen a reconèixer les diferents plantes, planten nou
planter, reguen i cullen les verdures. Amb les fruites fan melmelada i
amb les verdures conserva de tomata i samfaina o pizza de verdures.

Taller animals de granja: Els nens observen, toquen i juguen amb
els animals de granja. Els alimenten, els netegen, els munten, els
munyen i recullen els ous. Si l’activitat és periòdica poden observar el
procés d’incubació i naixement dels pollets.

Taller de formatge i derivats de la llet: Els nens aprenen a
elaborar artesanalment el formatge, la mantega, els iogurts i els
derivats de la llet i els ous, flams i natilles.

Taller cereals i elaboració de pa:
El cultiu de cereals és un dels més importants ja que són una font rica
en hidrats de carboni, imprescindibles a la nostra dieta i a més a més
alimenten als animals de la granja. En aquest taller els nens aprenen
sobre el cultiu dels cereals més importants, blat, blat de moro i espelta
i també aprenen el procés de l’elaboració de la farina. Els nens molen
el blat com es feia antigament i valoren la importància de les
tecnologies i la maquinària per millorar el procés. Per acabar els nens
aprenen a fer tot tipus de pa.

Taller Conte i art
A través del conte escollit es treballen aspectes de la granja, les
verdures, l’hort. El conte serveix per introduir l’activitat plàstica. Es
representen gràficament diferents animals del conte i de la granja
amb materials del propi medi natural. Els nens gaudeixen amb la
recollida dels diferents materials, fulles, sorra, fruits, utilitzen la
creativitat i el pensament divergent per reproduir les formes
escollides i realitzar la seva creació artístic pròpia.

Eixos transversals
Els nens aprenen a través de la vida del camp continguts propis de
l’àrea del coneixement del medi, però també altres aspectes
curriculars com l’ús del llenguatge per parlar, expressar-se i anotar als
seus quaderns, les matemàtiques per prendre mides, pesar, contar,
estimar i analitzar proporcions, l’anglès per immersió lingüística en
alguns tallers i activitats, l’expressió plàstica a través de la
representació dels animals i plantes en els murals d’observació,
l’exercici físic amb la pràctica de la pagesia i la cura dels animals, l’ús
de les tecnologies digitals per buscar informació i per tractar les
fotografies o vídeos dels seus treballs i projectes, la música a través de
les cançons populars catalanes referents a la vida del camp i els valors
i les habilitats socials que es fomenten a través de l’ajuda mútua, el
respecte i la solidaritat en el treball cooperatiu.

Conclusions
El projecte presentat és una guia orientativa de les possibles activitats
que es poden dur a terme a la Granja Escola Casa Nostra. S’ha
d’entendre com un projecte flexible, obert al canvi i a les necessitats
que puguin anar sorgint dels propis interessos dels nens i de les
escoles. La idea central es fomentar la vida del camp, no només la
granja i l’hort, sinó tots els recursos que se’n deriven de l’explotació
agrària. El projecte és un complement ideal al currículum escolar, al
tractar conceptes que no es poden treballar dins una aula, i són

aspectes essencials per la formació i el desenvolupament complert del
nen, per fomentar els valors de cura i respecte a la natura, als animals,
a les plantes i al medi ambient.

A partir de 25 nens
Estada matí 3 hores* 8€ /per nen
Estada matí i tarda 12€ / per nen
fins a les 16:00*
Dinar (optatiu)**
5€ / per nen

A partir de 40 nens
6€ / per nen
10 € / per nen
4€ / per nen

*L’estada inclou el taller de la granja, l’hort i els arbres fruiters. Aquest
taller dura una hora. Els nens observen, treballen al hort i interactuen
amb els animals.
**El dinar és macarrons amb carn picada i salsa tomata gratinats, pit
de pollastre amb amanida, iogurt i aigua.

Més informació a www.granjaescolacasanostra.com
O bé truqueu al 607924572 (Maria Bellmunt)

