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GGrraannjjaa  EEssccoollaa  CCaassaa  NNoossttrraa  

EEnngglliisshh  FFaarrmm  SScchhooooll  

  

            

            

              

  

  

  



  

EEssppaaiiss::  

LLaa  ffiinnccaa  ddiissppoossaa  ddee  1100..339922  mm22..  EEss  ddeessttiinneenn  zzoonneess  aa  ccoonnrreeuu  ddee  

vveerrdduurreess  ii  hhoorrttaalliisssseess,,  zzoonneess  dd’’aarrbbrreess  ffrruuiitteerrss  ii  zzoonneess  ppeellss  aanniimmaallss  ddee  

ggrraannjjaa..    

  

OObbjjeeccttiiuuss  ggeenneerraallss  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss::  

--DDoonnaarr  aa  ccoonnèèiixxeerr  eell  mmóónn  aaggrraarrii  ii  ddee  llaa  ggrraannjjaa  aallss  nneennss  ddee  MMaattaarróó  ii  

MMaarreessmmee  

--CCoommpplleemmeennttaarr  eell  ccuurrrrííccuulluumm  eessccoollaarr  aammbb  ccoonneeiixxeemmeennttss  pprrààccttiiccss  ii  

vviivveenncciiaallss  ddee  llaa  vviiddaa  rruurraall  

--IImmmmeerrssiióó  lliinnggüüííssttiiccaa  eenn  llaa  lllleenngguuaa  aanngglleessaa  

OObbjjeeccttiiuuss  eessppeeccííffiiccss::  

--RReeccoonnèèiixxeerr  eellss  aarrbbrreess  ffrruuiitteerrss,,  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess    pprròòppiieess  ddee  lleess  

ddiiffeerreennttss  eessppèècciieess  aauuttòòccttoonneess  ddeell  nnoossttrree  ppaaííss  

--CCoolllliirr  llaa  ffrruuiittaa  ddee  tteemmppoorraaddaa  qquuaann  jjaa  ééss  mmaadduurraa  

--AApprreennddrree  aa  ffeerr  mmeellmmeellaaddeess  ii  ffrruuiittaa  aammbb  aallmmíívvaarr  aammbb  llaa  ffrruuiittaa  ddee  llaa  

tteemmppoorraaddaa  

--DDiissttiinnggiirr  lleess  hhoorrttaalliisssseess  ii  vveerrdduurreess  ddee  ccaaddaa  eessttaacciióó  

--TTeenniirr  ccuurraa  ddee  ll’’hhoorrtt,,  aapprreennddrree  aa  ppllaannttaarr,,  aa  rreeggaarr,,  aa  ttrreeuurree  mmaalleess  

hheerrbbeess  ii  aa  ccoolllliirr  lleess  vveerrdduurreess  

--AApprreennddrree  aa  ffeerr  ccoonnsseerrvveess  ddee  ssaammffaaiinnaa  ii  ttoommaattaa    

--CCoonnèèiixxeerr  eellss  aanniimmaallss  ddee  ggrraannjjaa::  lleess  ggaalllliinneess,,  eellss  àànneeccss,,  eell  ppaaóó  rreeaall,,  lleess  

ooqquueess,,  eell  rruucc,,  eell  ppoonnii,,  ll’’oovveellllaa,,  llaa  ccaabbrraa,,  eettcc  

--TTeenniirr  ccuurraa  ddeellss  aanniimmaallss,,  aalliimmeennttaarr--llooss,,  nneetteejjaarr--llooss,,  rreeccoolllliirr  eellss  oouuss  ii  

mmuunnyyiirr  llaa  lllleett,,  eettcc  

--AApprreennddrree  aa  ffeerr  ffoorrmmaattggee,,  mmaanntteeggaa  ii  ddeerriivvaattss  ddee  llaa  lllleett  ii  eellss  oouuss  

--CCoonnèèiixxeerr  eell  ccuullttiiuu  ddeellss  cceerreeaallss,,  eell  bbllaatt,,  eell  bbllaatt  ddee  mmoorroo,,  ll’’eessppeellttaa,,  eettcc  



--AApprreennddrree  aa  mmoollddrree  bbllaatt  ppeerr  ffeerr  ffaarriinnaa  

--EEllaabboorraarr  ppaa  aammbb  ddiiffeerreennttss  ttèèccnniiqquueess  ii  ffaarriinneess  

--FFoommeennttaarr  eell  rreessppeeccttee  ppeerr  llaa  nnaattuurraa,,  eell  aanniimmaallss,,  lleess  ppllaanntteess  ii  eellss  aarrbbrreess..    

--VVaalloorraarr  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  ll’’aalliimmeennttaacciióó  ssaannaa,,  eeqquuiilliibbrraaddaa  ii  

ll’’eellaabboorraacciióó  ddee  pprroodduucctteess  nnaattuurraallss  ii  eeccoollòòggiiccss..  

  

        

  

        

  

        

  



      

  

  

CCoonnttiinngguuttss  ddeellss  ttaalllleerrss::  

CCoonncceeppttuuaallss  PPrroocceeddiimmeennttaallss  AAccttiittuuddiinnaallss  

EEllss  aarrbbrreess  ffrruuiitteerrss  EEllaabboorraacciióó  ddee  
mmeellmmeellaaddeess  ii  ffrruuiittaa  
eenn  ccoonnsseerrvvaa  

VVaalloorraarr  llaa  ffrruuiittaa    

EEll  ccuullttiiuu  
dd’’hhoorrttaalliisssseess  ii  
vveerrdduurreess  

EEllaabboorraacciióó  ddee  
ccoonnsseerrvvaa  ddee  ttoommaattaa  ii  
ssaammffaaiinnaa  

AApprreecciiaarr  lleess  vveerrdduurreess  

EEll  ppllaanntteerr  ii  lleess  
llllaavvoorrss  

PPllaannttaacciióó  ddee  ppllaanntteerr  ii  
llllaavvoorrss  ddee  vveerrdduurreess  
ddee  tteemmppoorraaddaa  

RReessppeeccttee  ppeell  pprrooccééss  ii  
cciiccllee  ddee  llaa  ppllaannttaa  

EEllss  aanniimmaallss  ddee  ggrraannjjaa  OObbsseerrvvaacciióó  ddiirreeccttaa  ii  
ccuurraa  ddeellss  aanniimmaallss  ddee  
ggrraannjjaa  

EEssttiimmaarr  eellss  aanniimmaallss  
ddee  ggrraannjjaa  

LLaa  rreepprroodduucccciióó  ddeellss  
aanniimmaallss  ddee  ggrraannjjaa  

EExxppeerriimmeennttaacciióó  ddeell  
pprrooccééss  dd’’iinnccuubbaacciióó  
ddeellss  oouuss  

VVaalloorraarr  ll’’eessppeerraa  ddeell  
pprrooccééss  dd’’iinnccuubbaacciióó  

EEllss  ddeerriivvaattss  ddee  llaa  lllleett  
ii  eellss  oouuss  

EEllaabboorraacciióó  ddee  
ffoorrmmaattggee,,  mmaanntteeggaa,,  
iioogguurrttss,,  nnaattiilllleess  ii  
ffllaammss  

AApprreecciiaarr  eellss  
pprroodduucctteess  eellaabboorraattss  
aa  ccaassaa  

EEllss  cceerreeaallss  ii  llaa  ffaarriinnaa  EEllaabboorraacciióó  ddee  ffaarriinnaa  ii  
ppaa  aammbb  ddiiffeerreennttss  
cceerreeaallss  

VVaalloorraarr  eellss  pprroodduucctteess  
nnaattuurraallss  

  



                    

  

  

  

MMeettooddoollooggiiaa::  

EEss  ffoommeennttaa  uunnaa  mmeettooddoollooggiiaa  aaccttiivvaa,,  oonn  eell  nneenn  ééss  eell  pprriinncciippaall  

pprroottaaggoonniissttaa  ddee  ll’’aapprreenneennttaattggee..  EEllss  ccoonnttiinngguuttss  ccuurrrriiccuullaarrss  eess  

ddiivviiddeeiixxeenn  eenn  ttaalllleerrss  oonn  eell  nneenn  ttrreebbaallllaa  eenn  ccooooppeerraacciióó  aammbb  ggrruuppss  ddee  33  

aa  66  aalluummnneess..  

EExxpplliiccaacciióó  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss::  

EEll  mmóónn  aaggrraarrii  eess  ddiivviiddeeiixx  ppeerr  eessttaacciioonnss  ii  tteemmppoorraaddeess..  EEllss  ttaalllleerrss  ddee  

ll’’hhoorrtt  vvaann  eenn  ffuunncciióó  ddee  lleess  ffrruuiitteess  ii  vveerrdduurreess  ddee  llaa  tteemmppoorraaddaa,,  

ggeenneerraallmmeenntt  sseemmpprree  hhii  hhaa  ffrruuiittaa,,  hhoorrttaalliisssseess,,  ii  vveerrdduurreess  ppeerr  ppllaannttaarr  ii  

ccoolllliirr..    EEllss  ttaalllleerrss  ss’’aaddaapptteenn  eenn  ffuunncciióó  ddeell  tteemmppss  ii  eellss  iinntteerreessssooss  ddeellss  

nneennss..  

  

  

TTaalllleerr  hhoorrtt  ii  aarrbbrreess  ffrruuiitteerrss::  EEllss  nneennss  oobbsseerrvveenn  eellss  ccoonnrreeuuss  ii  lleess  

ppllaannttaacciioonnss..  AApprreenneenn  aa  rreeccoonnèèiixxeerr  lleess  ddiiffeerreennttss  ppllaanntteess,,  ppllaanntteenn  nnoouu  

ppllaanntteerr,,  rreegguueenn  ii  ccuulllleenn  lleess  vveerrdduurreess..  AAmmbb  lleess  ffrruuiitteess  ffaann  mmeellmmeellaaddaa  ii  

aammbb  lleess  vveerrdduurreess  ccoonnsseerrvvaa  ddee  ttoommaattaa  ii  ssaammffaaiinnaa    oo  ppiizzzzaa  ddee  vveerrdduurreess..  



                  

                

  

  

  

TTaalllleerr  aanniimmaallss  ddee    ggrraannjjaa::  EEllss  nneennss  oobbsseerrvveenn,,  ttooqquueenn  ii  jjuugguueenn  aammbb  

eellss  aanniimmaallss  ddee  ggrraannjjaa..  EEllss  aalliimmeenntteenn,,  eellss  nneetteeggeenn,,  eellss  mmuunntteenn,,  eellss  

mmuunnyyeenn  ii  rreeccuulllleenn  eellss  oouuss..  SSii  ll’’aaccttiivviittaatt  ééss  ppeerriiòòddiiccaa  ppooddeenn  oobbsseerrvvaarr  eell  

pprrooccééss  dd’’iinnccuubbaacciióó  ii  nnaaiixxeemmeenntt  ddeellss  ppoolllleettss..  

  

                        



                        

  

  

  

TTaalllleerr  ddee  ffoorrmmaattggee  ii  ddeerriivvaattss  ddee  llaa  lllleett::  EEllss  nneennss  aapprreenneenn  aa  

eellaabboorraarr  aarrtteessaannaallmmeenntt  eell  ffoorrmmaattggee,,  llaa  mmaanntteeggaa,,  eellss  iioogguurrttss  ii  eellss  

ddeerriivvaattss  ddee  llaa  lllleett  ii  eellss  oouuss,,  ffllaammss  ii  nnaattiilllleess..    

  

        

      

  



TTaalllleerr  cceerreeaallss  ii  eellaabboorraacciióó  ddee  ppaa::    

EEll  ccuullttiiuu  ddee  cceerreeaallss  ééss  uunn  ddeellss  mmééss  iimmppoorrttaannttss  jjaa  qquuee  ssóónn  uunnaa  ffoonntt  rriiccaa  

eenn  hhiiddrraattss  ddee  ccaarrbboonnii,,  iimmpprreesscciinnddiibblleess  aa  llaa  nnoossttrraa  ddiieettaa  ii  aa  mmééss  aa  mmééss  

aalliimmeenntteenn  aallss  aanniimmaallss  ddee  llaa  ggrraannjjaa..  EEnn  aaqquueesstt  ttaalllleerr  eellss  nneennss  aapprreenneenn  

ssoobbrree  eell  ccuullttiiuu  ddeellss  cceerreeaallss  mmééss  iimmppoorrttaannttss,,  bbllaatt,,  bbllaatt  ddee  mmoorroo  ii  eessppeellttaa  

ii  ttaammbbéé  aapprreenneenn  eell  pprrooccééss  ddee  ll’’eellaabboorraacciióó  ddee  llaa  ffaarriinnaa..  EEllss  nneennss  mmoolleenn  

eell  bbllaatt  ccoomm  eess  ffeeiiaa  aannttiiggaammeenntt  ii  vvaalloorreenn  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  lleess  

tteeccnnoollooggiieess  ii  llaa  mmaaqquuiinnààrriiaa  ppeerr  mmiilllloorraarr  eell  pprrooccééss..  PPeerr  aaccaabbaarr  eellss  nneennss  

aapprreenneenn  aa  ffeerr  ttoott  ttiippuuss  ddee  ppaa..  

      

                

  

TTaalllleerr  CCoonnttee  ii  aarrtt  

AA  ttrraavvééss  ddeell  ccoonnttee  eessccoolllliitt  eess  ttrreebbaalllleenn  aassppeecctteess  ddee  llaa  ggrraannjjaa,,  lleess  

vveerrdduurreess,,  ll’’hhoorrtt..  EEll  ccoonnttee  sseerrvveeiixx  ppeerr  iinnttrroodduuiirr  ll’’aaccttiivviittaatt  ppllààssttiiccaa..  EEss    

rreepprreesseenntteenn  ggrrààffiiccaammeenntt  ddiiffeerreennttss  aanniimmaallss  ddeell  ccoonnttee  ii  ddee  llaa  ggrraannjjaa  

aammbb  mmaatteerriiaallss  ddeell  pprrooppii  mmeeddii  nnaattuurraall..  EEllss  nneennss  ggaauuddeeiixxeenn  aammbb  llaa  

rreeccoolllliiddaa  ddeellss  ddiiffeerreennttss  mmaatteerriiaallss,,  ffuulllleess,,  ssoorrrraa,,  ffrruuiittss,,  uuttiilliittzzeenn  llaa  

ccrreeaattiivviittaatt  ii  eell  ppeennssaammeenntt  ddiivveerrggeenntt  ppeerr  rreepprroodduuiirr  lleess  ffoorrmmeess    

eessccoolllliiddeess  ii  rreeaalliittzzaarr  llaa  sseevvaa  ccrreeaacciióó  aarrttííssttiicc  pprròòppiiaa..  



              

  

  

EEiixxooss  ttrraannssvveerrssaallss  

EEllss  nneennss  aapprreenneenn  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  vviiddaa  ddeell  ccaammpp  ccoonnttiinngguuttss  pprrooppiiss  ddee  

ll’’ààrreeaa  ddeell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  mmeeddii,,  ppeerròò  ttaammbbéé  aallttrreess  aassppeecctteess  

ccuurrrriiccuullaarrss  ccoomm  ll’’úúss  ddeell  lllleenngguuaattggee  ppeerr  ppaarrllaarr,,  eexxpprreessssaarr--ssee  ii  aannoottaarr  aallss  

sseeuuss  qquuaaddeerrnnss,,  lleess  mmaatteemmààttiiqquueess  ppeerr  pprreennddrree  mmiiddeess,,  ppeessaarr,,  ccoonnttaarr,,  

eessttiimmaarr  ii  aannaalliittzzaarr  pprrooppoorrcciioonnss,,    ll’’aannggllèèss  ppeerr  iimmmmeerrssiióó  lliinnggüüííssttiiccaa  eenn  

aallgguunnss  ttaalllleerrss  ii  aaccttiivviittaattss,,  ll’’eexxpprreessssiióó  ppllààssttiiccaa  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  

rreepprreesseennttaacciióó  ddeellss  aanniimmaallss  ii  ppllaanntteess  eenn  eellss  mmuurraallss  dd’’oobbsseerrvvaacciióó,,  

ll’’eexxeerrcciiccii  ffííssiicc  aammbb  llaa  pprrààccttiiccaa  ddee  llaa  ppaaggeessiiaa  ii  llaa  ccuurraa  ddeellss  aanniimmaallss,,  ll’’úúss  

ddee  lleess  tteeccnnoollooggiieess  ddiiggiittaallss  ppeerr  bbuussccaarr    iinnffoorrmmaacciióó  ii  ppeerr  ttrraaccttaarr  lleess  

ffoottooggrraaffiieess  oo  vvííddeeooss  ddeellss  sseeuuss  ttrreebbaallllss  ii  pprroojjeecctteess,,  llaa  mmúússiiccaa  aa  ttrraavvééss  ddee  

lleess  ccaannççoonnss  ppooppuullaarrss  ccaattaallaanneess  rreeffeerreennttss    aa  llaa  vviiddaa  ddeell  ccaammpp  ii  eellss  vvaalloorrss  

ii  lleess  hhaabbiilliittaattss  ssoocciiaallss  qquuee  eess  ffoommeenntteenn  aa  ttrraavvééss  ddee  ll’’aajjuuddaa  mmúúttuuaa,,  eell  

rreessppeeccttee  ii  llaa  ssoolliiddaarriittaatt  eenn  eell  ttrreebbaallll  ccooooppeerraattiiuu..  

  

CCoonncclluussiioonnss  

EEll  pprroojjeeccttee  pprreesseennttaatt  ééss  uunnaa  gguuiiaa  oorriieennttaattiivvaa  ddee  lleess  ppoossssiibblleess  aaccttiivviittaattss  

qquuee  eess  ppooddeenn  dduurr  aa  tteerrmmee  aa  llaa  GGrraannjjaa  EEssccoollaa  CCaassaa  NNoossttrraa..  SS’’hhaa  

dd’’eenntteennddrree  ccoomm  uunn  pprroojjeeccttee  fflleexxiibbllee,,  oobbeerrtt  aall  ccaannvvii  ii  aa  lleess  nneecceessssiittaattss  

qquuee  ppuugguuiinn  aannaarr  ssoorrggiinntt  ddeellss  pprrooppiiss  iinntteerreessssooss  ddeellss  nneennss  ii  ddee  lleess  

eessccoolleess..  LLaa  iiddeeaa  cceennttrraall  eess  ffoommeennttaarr  llaa  vviiddaa  ddeell  ccaammpp,,  nnoo  nnoommééss  llaa  

ggrraannjjaa  ii  ll’’hhoorrtt,,  ssiinnóó  ttoottss  eellss  rreeccuurrssooss  qquuee  ssee’’nn  ddeerriivveenn  ddee  ll’’eexxpplloottaacciióó  

aaggrrààrriiaa..  EEll  pprroojjeeccttee  ééss  uunn  ccoommpplleemmeenntt  iiddeeaall  aall  ccuurrrrííccuulluumm  eessccoollaarr,,  aall  

ttrraaccttaarr  ccoonncceepptteess  qquuee  nnoo  eess  ppooddeenn  ttrreebbaallllaarr  ddiinnss  uunnaa  aauullaa,,  ii  ssóónn  



aassppeecctteess  eesssseenncciiaallss  ppeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  ii  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ccoommpplleerrtt  ddeell  

nneenn,,  ppeerr  ffoommeennttaarr  eellss  vvaalloorrss  ddee  ccuurraa  ii  rreessppeeccttee  aa  llaa  nnaattuurraa,,  aallss  aanniimmaallss,,  

aa  lleess  ppllaanntteess  ii  aall  mmeeddii  aammbbiieenntt..  

  

  AA  ppaarrttiirr  ddee  2255  nneennss  AA  ppaarrttiirr  ddee  4400  nneennss  
EEssttaaddaa  mmaattíí  33  hhoorreess**  88€€  //ppeerr  nneenn  66€€  //  ppeerr  nneenn  
EEssttaaddaa  mmaattíí  ii  ttaarrddaa  
ffiinnss  aa  lleess  1166::0000**  

1122€€  //  ppeerr  nneenn  1100  €€  //  ppeerr  nneenn  

DDiinnaarr  ((ooppttaattiiuu))****  55€€  //  ppeerr  nneenn  44€€  //  ppeerr  nneenn  
  

**LL’’eessttaaddaa  iinncclloouu  eell  ttaalllleerr  ddee  llaa  ggrraannjjaa,,  ll’’hhoorrtt  ii  eellss  aarrbbrreess  ffrruuiitteerrss..  AAqquueesstt  

ttaalllleerr  dduurraa  uunnaa  hhoorraa..  EEllss  nneennss  oobbsseerrvveenn,,  ttrreebbaalllleenn  aall  hhoorrtt  ii  iinntteerraaccttuueenn  

aammbb  eellss  aanniimmaallss..    

****EEll  ddiinnaarr  ééss  mmaaccaarrrroonnss  aammbb  ccaarrnn  ppiiccaaddaa  ii  ssaallssaa  ttoommaattaa  ggrraattiinnaattss,,  ppiitt  

ddee  ppoollllaassttrree  aammbb  aammaanniiddaa,,  iioogguurrtt  ii  aaiigguuaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  aa  wwwwww..ggrraannjjaaeessccoollaaccaassaannoossttrraa..ccoomm  

OO  bbéé  ttrruuqquueeuu  aall  660077992244557722    ((MMaarriiaa  BBeellllmmuunntt))  

http://www.granjaescolacasanostra.com/

