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A través d'una visita dinamitzada pràctica

descobrirem com es creen la terra i els
seus substrats i comprendrem l’acció

humana en el sistema natural a través del

cultiu sostenible i ecològic. 

Explorarem les plantes aromàtiques i
medicinals i els olis essencials a través

d’un joc col·laboratiu on hi posarem tots

els sentits. 

També coneixerem el bosc mediterràni,
alhora que ens sentim part de la natura

amb el nostre camí sensorial. 

Realitzarem a l’Aula de natura els 2

tallers pràctics “El meu perfumet” (amb

olis essencials del Parc) i "Sembram una
aromàtica"  per emportar-nos a casa. 

3 hores (Des 10 a 13 h)

NIVELL

Descobrirem i experimentarem amb les

olors, els gusts i les formes de les plantes
aromàtiques i medicinals ecològiques

cultivades al Parc. 

Mitjançant un conte olfactiu coneixerem

que és un oli essencial ecològic
artesanal i els seus possibles usos.

Treballarem cos, emocions i vincle amb
la natura, transitant el camí sensorial
ubicat en la zona del bosc, descobrint

alhora curiositats d’aquest ecosistema, els

seus cicles i el seu equilibri.
 

Realitzarem a l’Aula de natura els 2

tallers pràctics “Minibosc” i "Sembram
una aromàtica" per emportar-nos a

casa. 

UNIVERS AROMÀTIC
Investigam amb les plantes
aromàtiques i medicinals i els seus
olis essencials

Investigarem a través de les plantes
aromàtiques i medicinals, la

complexitat dels components dels olis
essencials de les plantes aromàtiques i
medicinals, iniciant-nos en el món de la

química orgànica i dels principis actius. 

Descobrirem l'alambí i com s'extreuen
els olis essencials i els hidrolats.

Prendrem consciència de l’aportació

valuosa que poden fer les plantes a la

nostra salut i a la salut del planeta.

A l'Aula de natura realitzarem el Taller

pràctic "Obtenció d'extractes vegetals"

(infusió, decocció, olis i tintures

macerades) elaborant un producte per

emportar-nos a casa

LA TERRA ÉS VIDA
Ens submergim en el substrat, les
plantes aromàtiques i el bosc

LES AROMES SECRETES 
Experimentam amb el món de les
plantes aromàtiques i medicinals

Educació Infantil, primer i segon cicle

d'Educació Primària, Educació Especial i

Pograma social.

NIVELL
Educació Primària, Educació Secundària,

Programa Social.    

NIVELL

Educació Secundària, Batxillerat, Cicles

Formatius, Adults, Programa Social.    

DURADA ACTIVITATS
TARIFA 8 € per alumne

GRUPS 2 grups classe simultàniament

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES 649 59 22 52 | buger@parcdelesolors.com

3 hores (De 10 a 13 h, flexible)                     

INFORMACIÓ GENERAL

VISITA TALLER VISITA TALLER VISITA TALLER

www.parcdelesolors.com/parc-de-les-olors-de-buger/


