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1. INTRODUCCIÓ

Aquesta és una activitat de divulgació i coneixement dels pilots instal·lats 
en el barri Ciutat Fallera dins del marc del projecte GrowGreen, a través 
dels quals s’estudien les SBN (solucions basades en la naturalesa) com a 
estratègies que puguen respondre a les necessitats i reptes que planteja el 
canvi climàtic.

El projecte GrowGreen és un projecte europeu (finançat pel programa 
H2020) de la Comissió Europea coordinat per Las Naves, centre d’innovació 
social i urbana de València, que desenvolupa solucions basades en la 
naturalesa i la seua aplicació en entorns urbans. El conjunt d’accions del 
projecte GrowGreen València estan relacionades amb els desafiaments 
del canvi climàtic i la sostenibilitat, amb la finalitat d’obtindre ciutats més 
saludables i habitables, així com una ciutadania més conscient i resilient.
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2. OBJECTIUS

Realitzar amb els i les estudiants i professorat del centre escolar, activitats 
que permeten conéixer les SBN a través dels pilots instal·lats en el barri 
Ciutat Fallera, dins del marc del projecte GrowGreen, com a estratègies que 
responguen als desafiaments del canvi climàtic per a desenvolupar ciutats 
més saludables i sostenibles.

 
- Explicar el concepte de sostenibilitat i la importància de preservar el

medi ambient.
- Conéixer què són les SBN (solucions basades en la naturalesa).
- Conéixer i treballar la biodiversitat que poden aportar aquest tipus de SBN.
- Explicar/ Reforçar el coneixement sobre el funcionament del cicle

de l’aigua.
- Identificar com SBN el mur vertical instal·lat en el col·legi i saber

com funciona.
- Implicar els i les alumnes a cuidar el mur vertical (i l’hort).
- Generar observació, reflexió a través de la visió crítica i producció 

de propostes a través d’activitats basades en la contextualització i el 
constructivisme.

- Generar cohesió dels participants a través del treball en equip.

2.1 OBJECTIUS GENERALS

2.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS
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3. METODOLOGIA

Tota la metodologia de treball es basa en coneixements que ja tens a partir 
dels quals construiràs nous aprenentatges, en contextos coneguts per a tu o 
que t’interesse descobrir.
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4. ALUMNAT AL QUAL VA DIRIGIDA L’ACTIVITAT

Alumnat de tots els nivells, adaptant-se les activitats de cada pilot al ni-
vell sol·licitat. En aquest cas es planteja les dues primeres activitats per a 
primària i la tercera activitat per a cicle superior de primària.
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5. MATERIALS I RECURSOS

MATERIAL A POR-
TAR PER PART DE 
L’ALUMNAT

-Llapis o bolígraf
-Tisores i cola

6. LOCALITZACIÓ/ITINERARI 

Muro vertical situat en el CEIP Ciutat Artista Faller de València.
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7. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA I TEMPORALITZACIÓ

TALLER OBJETIU TEMPORITZACIÓ

DE LA PICA A L’HORT Coneixeràs el mur vertical, com funciona i “qui són els seus enemics” 30 minuts

DESCRIPCIÓ

Visitem la part exterior del mur i coneixem com funciona el jardí vertical: coneixerem d’on 
prové l’aigua, on s’emmagatzema, que fan les plantes i que l’aigua s’usa per a regar l’hort. 
Es poden mostrar els dipòsits. En aquesta part se’ls explica al grup que tots han de cuidar 
del mur i que, si es tiren alguns materials “dolents”, el mur “pateix”

DINÀMICA FITXA 1
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TALLER OBJETIU TEMPORITZACIÓ

DE L’HORT A LA PANXA
Coneixeràs l’origen dels aliments que consumim o que s’han plantat 
(creixement i desenvolupament de la planta, estacions en les quals 
donen fruit o s’han de plantar, etc)

30 - 45 minuts

DESCRIPCIÓ

Preguntarem al grup d’on venen aliments concrets (majoritàriament fruites i verdures) i 
quants consumim. Pensa i digues d’on venen i com els classifiquen segons si són verdures o 
fruites.

Coneixes l’horta valenciana?, coneixes la seua importància i la seua funció com a 
productora d’aliments?

Reflexiona sobre com es produeixen els aliments i de la importància de no malbaratar-los. 
També comenta el que saps sobre el reciclatge i el compostatge.

DINÀMICA FITXA 2

En funció de l’època de l’any i de si hi ha un hort regat amb l’aigua
del mur verd, es pot realitzar la següent activitat:
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TALLER OBJETIU TEMPORITZACIÓ

MÉS ENLLÀ DEL MUR Aprendràs i aprofundires el concepte de sostenibilitat 30 - 45 minuts

DESCRIPCIÓ

Com vols que siga el món del futur?

Consideres important estalviar aigua i energia? I reciclar correctament? 

T’agradaria tenir un barri més verd? 

compartim idees!

DINÀMICA FITXA 3
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8. EAVALUACIÓ

És el moment de compartir quins aprenentatges hem compartit i quines 
propostes t’agradarà fer-nos

Entre tots i totes continuem aprenent.

Comentem:

1 RES 2 POC 3 BASTANT 4 MOLT

M’ha agradat l’activitat:

He entés l’activitat:

He aprés nous continguts:

He treballat en equip:

CONCLUSIONS I PROPOSTES:
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Desitgem continuar aportant tots i totes, accions per a desenvolupar
ciutats més saludables i sostenibles per a una millor qualitat de vida
dels éssers que les habitem. T’uneixes?

Moltes gràcies des de l’equip de GrowGreen.
T’esperem de nou en els pilots i en la web.

https://www.lasnaves.com/proyectos/grow-green/

http://mesverdbenicalap.eu/es/que-hem-fet/


