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El Festival Ecològic de la Infància MamaTerra tindrà lloc a la Fira València del 29 de setembre a l’1 
d’octubre del 2017 en el marc de la Fira BioCultura, la fira de productes ecològics i consum responsable 
més important de l’estat espanyol. BioCultura està organitzada per la nostra associació sense ànim de lucre 
Vida Sana, una entitat compromesa també amb l’eco-educació. Així, dins de la fira tenim MamaTerra, un 
espai reservat per als més xicotets on poden aprendre sobre l’hort ecològic, l’alimentació bio, la reducció i 
reutilització de residus i les problemàtiques ambientals a través d’activitats creatives.  A la vegada, amb els 
nostres tallers les xiquetes i xiquets adquireixen hàbits sostenibles i desenvolupen actituds de respecte i 
cura pel medi ambient.  
 
El proper divendres 29 de setembre obrim les portes de MamaTerra a les escoles i us oferim la possibilitat 
de participar en el següent pack de 3 eco-tallers: 
 

 

 
 Podeu veure l’experiència de l’Escola Pere IV als eco-tallers escolars MamaTerra Barcelona al 

programa Catakrac del dia 7 de maig del 2017. 

http://www.biocultura.org/valencia/informacion
http://vidasana.org/
http://beteve.cat/programa/catakrac/


-   Un recorregut sensorial i didàctic guiat per les professionals de Sembra 
en Saó al llarg de diferents tipologies d’hort ecològic. Els objectius educatius del taller són: 
 

o Aprendre les diferències entre el cultiu ecològic i el convencional. 
o Conèixer algunes tècniques de cultiu ecològic: rotació de cultius, associació de cultius, ús de 

compost, presència d’insectes beneficiosos, etc. 
o Apreciar la diversitat de plantes hortícoles i els diferents tipus d’hort. 
o Conèixer els sistemes de reg. 
o Entendre la importància del compost i el funcionament de la compostadora. 
o Aprendre la funció dels insectes i la biodiversitat a l’hort i valorar la seua gran ajuda. 
o Integrar els valors de l’agricultura ecològica que és un tipus de pràctica respectuosa amb la salut i el 

medi ambient. 
o Estimular a nivell sensorial la visita de l’alumnat a l’hort ecològic. 
o Realitzar una activitat manual relacionada amb el cultiu ecològic de verdures i hortalisses. Ex: 

construir un llavorer, construir un test d’auto-reg, preparar un esqueix, extraure llavors, obtenir 
hormones d’arrelament. 

 

 
 

-   Guiats per la nostra eco-solarchef Núria Morral, les xiquetes i xiquets 
treballaran col·laborativament per elaborar una recepta senzilla i saludable utilitzant ingredients 100% de 
producció ecològica certificada. Els objectius educatius del taller són: 
 

o Aprendre la diferència entre aliments ecològics i no ecològics. 
o Apreciar els beneficis sobre la salut i el medi ambient de consumir aliments ecològics. 
o Conèixer l’origen dels ingredients que s’utilitzen al taller. 
o Treballar en equip i de manera cooperativa per elaborar la recepta. 
o Entendre per a què serveixen els utensilis de cuina. 
o Adquirir tècniques culinàries. 
o Apreciar els sabors dels diferents ingredients. 
o Experimentar amb els ingredients per a modificar el gust resultant. 
o Aprendre la recepta per a poder fer-la a casa. 

 

 
 



 

-   Un joc dinàmic tipus ‘trivial’ gegant (4x4m) amb preguntes de 
temàtica ambiental. Els alumnes avancen pel tauler a mida que responen col·lectivament a les preguntes. Els 
objectius educatius del taller són: 
 

o Posar a prova els coneixements de l’alumnat sobre horticultura ecològica, alimentació sostenible, 
consum responsable, gestió de residus i impactes de l’activitat humana sobre el medi ambient. 

o Adquirir coneixements sobre horticultura ecològica, alimentació sostenible, consum responsable, 
gestió de residus i impactes de l’activitat humana sobre el medi ambient. 

o Aprendre hàbits sostenibles de la vida quotidiana. 
o Entendre que les nostres accions i decisions tenen una repercussió sobre l’ entorn. 
o Treballar de forma cooperativa per a respondre les preguntes correctament. 

 
 

 

 
 
Els nostres tallers són participatius i dinàmics i estan pensats per a que l’alumnat siga protagonista del seu 
aprenentatge. Encara que es tracta d’activitats dirigides, deixem espai per a que els xiquets pregunten, es 
comuniquen, s’expressen. Estan dissenyats amb la finalitat d’encuriosir l’alumnat cap a l’horticultura, 
l’alimentació i l’ecologia. La nostra filosofia és ‘slow’, cada activitat pren el seu degut temps, i est es el motiu pel 
qual no podem acollir a més alumnes ni a més centres educatius en el mateix matí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Lloc: espai del Festival MamaTerra (espai interior) dins de la fira BioCultura València 2017 – Feria Valencia. 
 

 Dia: 29/09/2017. 
 

 Hora d’inici dels tallers: la fira obri les seues portes cada dia a les 10h però fins que l’escola arriba a l’espai 
MamaTerra: 10:15h. 
 

 Hora de fi: 14h. 
 

 Edats: recomanat per l’alumnat de 3r a 6è de Primària. 
 

 Torns dels tallers: 
 

10:15-12:00h Torn Div1 

12:15-14:00h Torn Div2 

 
 

 Nombre de participants: a cada torn poden participar com a màxim 50 escolars (3 grups de 16/17 alumnes). 
Els tallers són rotatius de manera que tots els alumnes passen per les 3 activitats. 
 

 Condicions: cada centre educatiu pot escollir participar en un dels torns dels tallers. 
 

 Entrades: els tallers són TOTALMENT GRATUÏTS però per accedir a la Fira BioCultura cal passar per taquilles i 
arreplegar les invitacions de cada visitant. 
 

 Reserves: per a participar en els tallers és necessari reservar plaça cridant al +34 935 800 818 o escrivint a 
mamaterra@vidasana.org. Per a formalitzar la reserva caldrà enviar una carta amb el segell del centre (per 
email a mamaterra@vidasana.org o per Fax +34 935 801 120) indicant el torn al qual es vol assistir, el 
nombre d’alumnes i acompanyants, el curs dels alumnes i el nom i telèfon de contacte d’un/a responsable 
de grup. 

 
 
 
Moltes gràcies. 
Atentament, 
 
Júlia Capdevila 
Coordinadora Projecte Mamaterra 
mamaterra@vidasana.org  -  935 800 818 
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