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SORTIDA AL PARC DE LES OLORS

Conèixer el món de les plantes aromàtiques, culinàries i medicinals a través dels sentits I
MOLT MÉS….



Etapa Infantil

Experimentar amb les olors , els
gustos , les formes i les textures de 
les plantes aromàtiques i medicinals
.

El nostre equip de monitors
s’encarreguen de guiar 
l’experiència de fer perfums amb
les mans, sembrar o plantar a 
l’hort, sentir els arbres, fer una 
bosseta d’olor i plantar una planta 
per poder-se endur el destil·lat
de la seva experiència a casa. 

A l’etapa infantil, els
aprenentatges es faciliten 
mitjançant l’experìencia perceptiva 
i personal. L’espai del Parc de les 
Olors ofereix un entorn dissenyat
específicament per a què els
infants puguin fer-ho de manera 
plaent, amb autonomia i amb els
grans beneficis del contacte amb
la natura.



Cicle Inicial
Reconèixer i relacionar olors , gustos i formes de les plantes 
aromàtiques i medicinals amb les seves propietats i aplicacions
útils per a la  vida quotidiana.
Comparar diferents espècies d’arbustos i arbres mediterranis en 
el propi bosc tot advertint la comunitat que formen.

Es fan tallers pràctics i rotatius en petits grups
cooperatius a les diferents àrees del parc: el passeig de 
les aromàtiques i els perfums, l’hort dels condiments i de 
les plantes medicinals a més de l’àrea de bosc
mediterrrani. 

L’espai del Parc de les Olors facilita l’aprenentatge vivencial en un 
entorn rural expressament dissenyat per afavorir l’experiència de 
treball cooperatiu per part dels infants i facilitada per l’equip de 
monitors del parc. 



Cicle Mitjà

Comprendre el funcionament d’una finca agroecològica especialitzada en el cultiu de 
plantes aromàtiques, culinàries i medicinals , horta i petits animals. 
Conèixer els beneficis per la salut que aporten les plantes aromàtiques i medicinals
quan les afegim a la cuina. A més del gust ens aporten alguna cosa més? Per a què ens
fem una sopa de farigola? Per què posem orenga a la pizza?
Observar , classificar i relacionar les característiques de les plantes amb el medi
mediterrani. Perquè fan tanta olor? On guarden l’oli essencial? Quins són els arbres propis 
del bosc mediterrani?

Vivenciar els processos de treball
per obtenir un producte : collir la 
planta, portar-la a l’assecador, 
com es fa el processat fins arribar 
a fer el producte. També es fan la 
seva pròpia amanida i se la 
mengen a l’hora de dinar. Aprenen
tot fent directament el procés en 
petits grups. En cada moment de 
l’any es treballa amb les plantes 
de la temporada.

Les instal·acions del Parc de les Olors permeten que l’alumnat pugui tenir l’experiència personal i col·lectiva de viure un dia fent i 
aprenent del procés vivenciat en diferents espais: els camps de cultiu, el bosc, l’assecador, la cuina, i gaudir d’una estada en un 
espai que els aporta equilibri i benestar. L’activitat pot fer-se en qualsevol moment de l’any.



Cicle Superior

Comprendre i valorar de manera 
pràctica i integrada l’acció humana en el 
sistema natura. Quina feina fan les 
abelles i altres insectes? Qui hi viu al sòl? 
Perquè plantem tantes espècies diferents
de plantes aromàtiques i medicinals?
Observar i analitzar els processos per 
obtenir els beneficis de les plantes 
aromàtiques i medicinals. Com s’obté l’oli
essencial? I què en podem fer?
Conèixer de primera mà les plantes 
pròpies del bioma mediterrani i les seves
aplicacions bàsiques per a la salut. Què
ens aporta el romaní? I si ens fem un oli
de caléndula?

A cada alumne se li atribueix el nom d’una
planta només arribar al Parc. Així, al llarg
del dia de treball al Parc de les Olors, 
viuen l’experiència d’integrar els
coneixements treballats mitjançant diverses
activitats pràctiques en l’activitat d’aplicació
de la seva pròpia planta. Posteriorment es 
comparteixen els coneixements.  

Les instal·acions del Parc de les 
Olors permeten treballar un gran 
nombre d’espècies vegetals tant
en el medi bosc , com en cultiu. 
Els alumnes prenen el paper
d’investigadors i apliquen en el 
cas d’una planta concreta el 
coneixement viscut en el Parc de 
les Olors. 



Secundària

Conèixer la complexitat dels components de l’oli essencial de les plantes aromàtiques i medicinals. Per què fan olor? Com
produeixen i emmagatzemen el seu oli essencial?
Iniciar-se en el món de la química orgànica de les plantes. Què és un principi actiu? Com l’obtenim? Quin són els tipus bàsics de 
principis actius? Per a què serveixen?
Vivenciar els processos d’extracció i aplicació dels olis essencials en diferents tipus de productes. Com es fa una destil·lacio? 
Com es fa una maceració? I una infusió?
Prendre consciència de l’aportació valuosa que poden fer les plantes a la nostra salut i a la del planeta.

La visita al Parc de les Olors
s’estructura en un circuit de tallers
en petits grups. 
Recorren les diferents àrees del 
Parc. Cullen planta i fan una 
destil·lació, fan una maceració, fan 
una infusió, i de cada procés van 
adquirint els coneixements d’una
manera inductiva però
metòdicament registrada amb
imatges i amb informació escrita 
que després poden treballar-se a 
l’aula. 

El Parc de les Olors té les 
instal·lacions adequades per poder 
fer un recorregut ric en contingut
en les diferents àrees de bosc, 
cultiu, i en els espais habilitats
expresssament per poder fer els
tallers.  Alhora que també permet
combinar l’aprenentatge amb els
moments per gaudir de la natura i 
compartir l’experiència amb el 
grup. 



Situació del Parc
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