Descobrim la història,
la natura i la tradició
vitivinícola de Nulles
Visitarem i identificarem els conreus, les vinyes
i la vegetació mediterrània al mateix temps
que ens movem com ho feien en segles
passats: en carro i cavall.
A través d'una visita dinàmica els alumnes
podran treballar per grups els diferents objectius
de cada part de l’activitat. Acabaran la jornada
coneixent les característiques dels cavalls i els
carros.

Introducció al món dels
cavalls i els carreters

“Aprendre d’on
venim per saber
on anem”

El cooperativisme a Nulles
· Visita a la Catedral del Vi
· Descoberta del territori

Aventura en carro i cavall per
l’entorn de Nulles

Aprendran que és el cooperativisme i perquè va
ser tan important a Nulles així com les varietats
de secà que s'hi conreen. Veurem vinyes, garrofers, avellaners i ametllers i identificarem el fruit
i les característiques dels arbres i conreus i les
seves variacions depenent en l'època de l'any
que els trobem.
I, si han estat prou valents i valentes ... Hauran
aconseguit superar totes les proves i obtenir el
carnet de conductor o conductora de carro
personalitzat.

ACTIVITATS ESCOLARS

AVENTURA I APRENENTATGE
L’activitat que us proposem és única a Catalunya iestà
especialment dissenyada perquè els alumnes aprenguin
mitjançant l’experiència. Continguts adaptats als diferents
cicles amb propostes didàctiques úniques.
El nostre objectiu és oferir-vos un dia complet per descobrir
en profunditat l’entorn i la tradició vitivinícola de Nulles així
com la comunicació amb els cavalls i els mecanismes dels
carros.

ACTIVITATS

L’activitat té diferents parts (A, B, i C) per treballar per
mòduls els objectius d’aprenentatge. Aquests objectius
varien depenent el cicle i edats dels alumnes així com la
metodologia.

PER A ESCOLES
WWW.EXPERIENCIESRURALS.COM

AVENTURA DIDÀCTICA
APRENENTATGE
EXPERIÈNCIES

INTRODUCCIÓ AL MÓN DELS
CAVALLS I ELS CARRETERS
Activitat de benvinguda - tot el grup
Descripció

Els grans protagonistes del dia seran, sens dubte, els cavalls. Per això us donarem la benvinguda
presentant-vos els nostres amics èquids.
Us explicarem la història de cadascun d’ells, com es diuen i d’on venen. Aprendrem quina raça de
cavalls són i algunes curiositats divertides que no sabeu d’aquests animals.
També us ensenyarem les parts dels carros. Us explicarem per a que servien i haureu d’aprendre com
funcionen els seus mecanismes per quan comenci l’aventura de la ruta en carro.
Abans de passar a les següents activitats podreu raspallar, donar pastanagues i saludar els nostres
cavalls. Us ensenyarem a comunicar-vos amb ells perquè sigueu capaços de dur les regnes i
guiar-los durant la ruta.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

METODOLOGIA

Referits a fets, conceptes i principis:
Conèixer els cavalls i la seva cura, la raça, les
particularitats i història.
Què és un carro i per a què servia?
Carros i cavalls: guarniments, mecanismes i
parts del carro de pagès.
El carreter/a

Interacció i comunicació amb els
animals.
Manipulació dels mecanismes del carro.
Experimentació mitjançant el tacte i la
manipulació dels guarniments.
Implicació emocional amb els animals,
descobriment de les històries vivencials.

Referits a procediments:
Rutines, aprenentatge i cures d’un cavall
Referits a valors, actituds i normes:
Fomentar el respecte i estima pels animals
Interessar-se per la història i la vida abans de
l’aparició del cotxe.

OBJECTIUS CURRICULARS
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
LINGÜÍSTICA I AUDIOVISUAL

Competència artística i cultural
C O M P E T È N C I A E N E L C O N E I X E M E N T I I N T E R AC C IÓ AMB EL MÓN F ÍS IC
COMPETÈNCIA SOCIAL

Competència d’aprendre a aprendre
COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

.

EL COOPERATIVISME A NULLES
DESCOBRIM LA CATEDRAL DEL VI
Descripció

La història del poble de Nulles està lligada al cooperativisme i la tradició vitivinícola. L’esforç de tots
els veïns va permetre als poble sortir d’una greu crisi i seguir vivint de la terra. Per entendre tot això
farme una visita dinàmica al celler i passejarem entre cups i tines on envelleix el vi.
També descobrirem tot allò que trobem al nostre entorn i ho tastarem. Podrem veure i manipular
diferents fruits mentre endevinem quins són i en quina fase es troben. El nostre territori és ple de
garrofers, avellaners, ametllers, vinya… tastarem els fruits i descobrirem tots els productes derivats
que en podem obtenir.
Inclou: Tast de most i fruits secs

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis:
Conèixer com i què es conrea a la plana de secà de l’Alt Camp
Descobrir l'ofici de pagès i viticultor
Observar els diferents tipus de fruits de la nostra terra
Conèixer les vinyes i el procediment per fer vi
Recorregut per la història de Nulles i el Celler
Referits a procediments:
Observar diferents vinyes, arbres, conreus
Tocar els fruits que trobem a l’entorn en diferents fases
Aprendre que és un celler
Referits a valors, actituds i normes:
Tenir curiositat pels temes relacionats amb l’agricultura
Participar en una activitat en grup, entendre el cooperativisme
Interessar-se per on provenen els aliments que mengem

METODOLOGIA
Observació d’arbres, fruits i paisatges
Manipulació de fulles, fruits i vegetació
Farem servir l’olfacte i el gust per entendre
l’entorn i tastar el fruit de les vinyes (most)

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis:
Conèixer com funciona un carro
Descobrir l'ofici de carreter
Observar els paisatges i entendre l’orografia del terreny
Guiar i dur les regnes dels cavalls amb l’ajut dels nostres
monitors (des de dalt del carro i a peu)
Referits a procediments:
Entendre quan cal fer ús de la màquina (fre)
Aprendre a donar les ordres precises als cavalls
Referits a valors, actituds i normes:
Entendre la necessitat de la cooperació i el treball en equip
Respectar i estimar els cavalls
Entendre les feines de segles passats
Reflexionar i donar valor a la qualitat de vida actual, avaluar
que hem perdut
Interessar-se pel passat, no tan llunyà

AVENTURA EN CARRO I CAVALL
PER L’ENTORN DE NULLES
Descripció
Ara que ja coneixem les històries dels nostres cavalls, d’on venen i quina raça són és l’hora de la
veritat. Toca pujar al carro. Una vegada fets els grups i amb els alumnes dalt dels carros faré una
distribució de rols que anirem canviant. (Un alumne dirigeix el cavall des del terra i un des de dalt el
carro -regnes-, un altre durà la màquina (fre) des de dalt el carro i l’altre des de dalt de manera que
treballarem la coordinació entre els membres del grup.
Mentre realitzem la ruta també identificarem els arbres i fruits característics de la zona. Realitzarem parades que ens permetin gaudir del paisatge i interaccionar en diferents punts. Veurem la
vinya de ben aprop i serem capaços d’identificar-ne les parts, farem el mateix amb garrofers,
olivers, avellaners i ametllers que trobarem durant el recorregut.

PROPOSEM DESPRÉS DE L’ACTIVITAT
QUE ELS MENUTS PREGUNTIN A CASA,
SOBRETOT ALS AVIS SI HAN PUJAT MAI
EN CARRO. PERQUÈ HO FEIEN I QUIN
RECORD EN TENEN.

METODOLOGIA
Comunicació amb els animals
Manipulació dels mecanismes del carro des de diferents posicions
Divisió de les tasques per grups i desenvolupament del rol dalt o baix del carro

“EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU VOL FOMENTAR EL COMPROMÍS ENVERS LA
PRESERVACIÓ DEL MEDI I L’ESTIMA PELS ANIMALS ENTRE TOTS ELS ESCOLARS”

