
Per a realitzar qualsevol activitat 

és necessària reserva: 
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661427512 
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Gabinet de Didàctica 

del Jardí Botànic 

 

EL 

BOTÀNIC 

AL TEU 

CENTRE 

Activitats 

Educatives 

De dilluns a divendres. 

Ens adapten al teu horari. 

HORARI 

Gabinet Didàctic del Jardí Botànic 

www.ginkgoeducacion.com 

MÉS INFORMACIÓ 

 

Aquestes propostes didàcti-

ques tenen l’objectiu de mos-

trar el món vegetal d’una ma-

nera pràctica i   científica.  
 

El preu és únic per classe: 100 

euros (+IVA).  

Es podem realitzar diversos ta-

llers a diverses classes el ma-

teix dia. 
 

Durada: 1 hora.  

 

Dinàmica: depèn del tipus del ta-

ller però ens basarem en una pre-

sentació de power point i/o mate-

rials gràfics i xicotetes exposici-

ons de material vegetal, i sempre 

es farà una pràctica, que depen-

drà del taller escollit.  
 

 

A la pàgina web 

www.ginkgoeducacion.com podeu 

descarregar els manuals i objectius 

dels tallers.  
 

INFORMACIÓ 



 
PER APRENDRE DE FORMA PRÀCTICA I 

SENSE DESPESES DE DESPLAÇAMENT EN 

AUTOBÚS 

Portem al teu centre educatiu els ta-

llers del Botànic, tallers per abordar 

temes del món vegetal d’una forma 

pràctica,  amena i científica.  

D’una duració aproximada d’una hora. 

ELS TALLERS DEL JARDÍ 

BOTÀNIC 

 De la lla
vor a

 la planta. Les plantes 

ens regalen les seues llavors perquè les 

plantem. 

 La fu
sta i e

l paper. Produc-

tes de les plantes i importància 

d’utilitzar el paper reciclat. 

 L’aroma de les plantes. Com 

i per què fan olor les plantes?  

 Hort e
scolar e

cològic L'hort ens 

dóna l'oportunitat d'aprendre colors, 

sabors, hortalisses, de realitzar tas-

ques creatives,... de gaudir aprenent. 

Tallers p
er a Ed

ucació I
nfantil 

Tallers per a Educació Primaria 
 El color de les fulles. Cóm elaboren les 

plantes l’aliment? Experimenta amb la cloro-
fil·la i els carotens. 

 L’edat dels arbres. Aprèn com creixen els 
arbres i estima la seua edat.  

 La fusta i el paper. Productes de les plan-
tes i importància d’utilitzar el paper reciclat. 

 Les plantes carnívores. Cóm són i com 
funcionen. Farem una manualitat d’una dionea.  

 L’aroma de les plantes. Com i per què fan 
olor les plantes? Saquet antiarnes. 

 Biodiversitat: la dispersió dels fruits. 

Com es dispersen les llavors i per què? 
 El compost i els invertebrats. Com es 

forma el compost, i com es classifiquen els 
invertebrats. Observa’ls. 

 TALLER A LA CARTA: si vols fer algun 
taller que no estiga ací, parla en nosaltres.  

 Supervivents: les adaptacions de les plantes al medi. Com 

canvia la vegetació segons la temperatura, l’aigua i la llum.  

 Evolució: la conquesta de la Terra. Des de les plantes més pri-

mitives fins a les més modernes.  

 La fusta i el paper. Importància del reciclatge per contribuir a 

millorar la gestió sostenible dels recursos naturals. 

 Plantes del clima mediterrani. Adaptacions al clima mediterrani. 

Aprèn a determinar el nom científic amb una clau. 

 L’ADN: material genètic vegetal. Fes un viatge per la genètica i 

extrau ADN de plàtan. 

 …I va aparèixer el color. Quina funció té el color de les plantes?, 

observa els cromoplasts i cloroplasts al microscopi. 

 Biodiversitat: la dispersió dels fruits. Com es dispersen les lla-

vors i per què? 

 Fotosíntesi i canvi climàtic. Els vegetals amb la fotosíntesi con-

tribueixen a reduir el canvi climàtic. Esferificació d’algues. 

 Activitat de jardineria. Nocions bàsiques sobre la cura i la reproduc-

ció de plantes. Pràctica. 

 Plantes aromàtiques. Per què fan olor les plantes? Elabora un remei 

natural per a la casa.  

 Plantes medicinals. Utilitat medicinal de les plantes i alguns usos: 

ungüent, sals de bany, crema d’àloe. 

 Taller de cosmètica vegetal. Què són i com es preparen les infusi-

ons, decoccions, cremes, sabó, xampú, etc. Elaboració d'algun d’ells.   

 El compost. Què és i com es forma el compost, pràctiques de càlcul 

de porositat. 

 TALLER A LA CARTA: si vols fer algun taller que no estiga ací, par-

la en nosaltres i te’l farem. 

Secundària, Batxillerat, PQPI, Mòduls, Associacions, Adults, etc 


