TALLER DE JARDINERIA
Duració: La duració del taller és de dues hores cada sessió, on es combinarà la
visita al Jardí amb la pràctica de jardineria.
Nombre d’alumnes per grup: mínim 15 alumnes, no n’hi ha màxim.
Nivells: Batxillerat, mòduls de formació professional, PQPI i adults, i també
qualsevol tipus d’associació interessada pel tema.
METODOLOGIA ACTIVA
• Integració activa dels alumnes en la dinàmica de l’activitat i en l’adquisició i
configuració dels aprenentatges.
• Participació
en
el
disseny
i
el
desenvolupament
del
procés
d’ensenyament/aprenentatge.
MOTIVACIÓ
Considerem fonamental partir dels interessos, les demandes, les necessitats
i les expectatives dels alumnes. També és important arbitrar dinàmiques que
fomenten el treball en equip.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT
La nostra intervenció educativa amb els alumnes assumeix un dels principis
bàsics a tenir en compte: els diferents ritmes d’aprenentatge, així com els
interessos i les motivacions.
DESENVOLUPAMENT
A l’aula-laboratori s’utilitza una presentació de PowerPoint amb la qual s’expliquen
diferents tipus de conceptes de la jardineria: com multiplicar les nostres plantes,
com fer planters, els esqueixos, com repicar, etc.
És tracta d’un taller indicat per a tots els qui vulguen saber un poc més com tenir
cura del seu jardí o balcó de manera fàcil i divertida. Es triaran les plantes més
adequades a l’entorn, amb la finalitat d’aconseguir millors resultats amb menys
treball i un estalvi d’aigua més gran.
En els diferents recorreguts pel Jardí, a més de conèixer-ne la historia i les
col·leccions més importants, es veuran les plantes relacionades amb el tema que
estudiem, como ara les plantes aromàtiques, les plantes mediterrànies, les plantes
que es fan servir en jardineria ecològica, etc.
OBJECTIUS
CONCEPTUALS
•
•
•
•
•
•

Conèixer les plantes mediterrànies.
Conèixer el concepte d’adaptació.
Conèixer conceptes com esqueixos, planters, repicat, reg, etc.
Característiques i cultiu de plantes utilitzades en jardineria.
Atencions i reproducció vegetal.
Conèixer estris de jardineria i tipus de substrats.

PROCEDIMENTALS
• Manipular i realitzar activitats pràctiques. Pràctiques amb esqueixos de tija,
de fulla, o repicar una planta, etc.
• Aplicar a la vida real els coneixements i les habilitats adquirides.
• Observar les plantes i les adaptacions a l’entorn.
CONTINGUTS TRANSVERSALS
Educació ambiental. El Jardí Botànic és un espai idoni per transmetre la
importància de la biodiversitat i propiciar actituds de respecte envers el medi
ambient.
Educació en valores.

