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VISIÓ GENERAL CEACV 



 
 

 
1.- HORT Romà 
2.- HORT Àrab 
3.- HORT del 
Descobriment 
4.- HORT Actual 
 
 
 
 
 
 
 
Ecològic 
1 Ha 
48 parcel·les 
Més de 10 anys 
 
 

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 









• Mostrar la relació  esser humà 
i medi, Ii les repercussions 
ambientals derivades. 
 

• Sensibilitzar i concienciar 
sobre l’adequada gestió del 
medi ambient i la necessària 
corresponsabilitat en ell. 

OBJECTIUS GENERALS 



 
� CENTRES EDUCATIUS  
� ALTRES COL·LECTIUS 

 
     Adaptat a qualsevol grup d’edat, així 

com a persones amb mobilitat 
reduïda 

 
 
 
 

DESTINATARIS 



 PROGRAMES FAMILIARS 
 “Entre Pasqua i Sant Vicent al CEACV 

t’esperem” 
 “A l’Estiu color a l’Hort” 
 “Matineja a l’Alqueria dels Frares” 

 

 

 
PROGRAMACIÓ 

 



 

• Gaudir del paisatge d’horta i 
oferir un espai sensitiu i lúdic.  
 

• Mostrar les principals tècniques 
de cultiu i l’avantatge de la AE. 
 

• Conéixer la història de la A. en el 
territori valencià. 
 

• Sensibilitzar  sobre el patrimoni 
agrari de la C.V. 
 

• Posar de manifest l’evolució dels 
paisatges. 

• Donar a conéixer el valor 
ambiental de les espècies A. 
tradicionals. 
 

• Tractar hàbits d’alimentació 
saludables. 
 

• Reflexionar sobre l’actual 
model de consum. 
 

• Assesorar a docents 
implicats en un projecte 
d’hort escolar.  
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 



ACTIVITATS 



• Un Hort de sensacions 
• Descobrim les nostres 

llavors 
• Les eines de l’Hort 
• Endevina: fruita o verdura? 
•  En l’Hort, què aprofitem? 
• Qui busca troba 
• El menú de l’Hort 
• Un supermercat en l’Hort 
• La baralla de l’Hort 
• Fes un test-iogourt 
• El detectiu de l’Hort 

 
 

 
CENTRES EDUCATIUS 

 







• Visita a l’hort històric  
• Descobrint les nostres 

llavors 
• Saps fer un caballó? 
• Anem a plantar 
• Fem un marca-pàgines 
• La baralla de l’Hort 
• Construint un hibernacle 
• Test-iogurt 

 
 

ACTIVITATS 
FAMILIARS 

 









https://docs.google.com/forms/d/1bSHTm0dKjP1s8yp_VQv_Yh-
DYuamMuJiEZiAtuncXig/viewform?usp=send_form 



Pràctiques formatives a : 
1) CICLES FORMATIUS 
2) PRÀCTIQUES REMUNERADES D’ESTUDIANTS UNIVERSITARIS 
3) SERVEF (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) 

ACCIONS FORMATIVES 











TASQUES I FORMACIÓ DE GRUPS 































MMOLTES GRÀCIES 
 

CEACV 
Centre d’Educació Ambiental de  

la Comunitat  Valenciana (Sagunt) 
 

Pepa Prósper Candel 
monitorcea5@gva.es 


