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EDUCACIÓ AMBIENTAL 

AL JARDÍ DE L’ALBARDA 

             Visites guiades i activitats
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El Jardí de l’Albarda és un lloc perfecte per a les 

activitats al aire liure programades pels centres educatius. 

 

L’Albarda es més que un jardí! Está ple de vida, amb flora 

i fauna pròpies del territori valencià. 

 

L´equip de l’Albarda ha preparat d i v e r s e s  activitats per 

a que vengeu a conéixer el jardí i aprendre secrets de 

la flora i fauna autòctona mediterrànea.  

 

 

 

Contem amb una aula de naturalesa i amb espais a l'aire 

lliure per a fer activitats, menjar o descansar. Tenim 

diferents tallers que s'adapten al nivell educatiu dels 

alumnes i ajustem les activitats al temps amb que  

disposen els centres educatius.  

 

No dubteu en consultar-nos!" 

 

 

El Jardí de l´Albarda és un projecte de FUNDEM, és un jardí    

renaixentista demostratiu, amb una superfície de 50.000 

m2 influenciat per la cultura àrab. Podem observar la gran 

diversitat de flora valenciana (més de 700 espècies de 

plantes autòctones), així com aprendre jardineria 

mediterrània i gestió sostenible.. 

 

El recorregut pel jardí està acompanyat per cursos d'aigua, 

estanys i fonts. A més s'utilitzen elements arquitectònics, 

forjats i recursos ceràmics que li agreguen un valor afegit. 

Per tot això s'ha convertit en un jardí de referència a nivell 

nacional visitat per centenars de turistes al llarg de l'any. 

 

La ubicació és espectacular, amb vistes al Montgó i la costa 

alacantina. 

 

FUNDEM, Fundació sense ánim de lucre, fomenta la 

jardinería mediterránea i valora el patrimoni natural 

valenciano. Amb les donacions dels socis s´ adquirixen 

terrenys d'alt valor ecològic per a la seua conservació. Més 

informació en www.fundem.org  

 

 

 

http://www.fundem.org/
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RUTA INTERPRETATIVA  

El nostre guia vos acompanyarà pel recorregut i podreu aprendre curiositats de la jardineria 

mediterrània i saber més de botànica i els usos tradicionals de les plantes.  

Duració: 1,5h - 2h.  

Preu: 3 euros/alumne  

 

TALLERS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL  

El nostre monitor s'encarregarà de presentar els continguts teóric/pràctics dels tallers 

d'educació ambiental.  

Duració: 1h - 1,5h (depén del taller)  

Preu:  3 euros/alumne. 

 

Los TALLERES s´oferixen per a  ► EDUCACIÓ INFANTIL 

     ►  EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

► EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

► BATXILLER 

► CICLES FORMATIUS 

 

RESUM DE PREUS  

RUTA INTERPRETATIVA: 3€/ALUMNE 

TALLER: 3€/ALUMNE 

RUTA INTERPRETATIVA + TALLER: 5€ 
 
Profesors i/o acompanyants gratis. 

Opció d´idiomes: valencià, castellà i anglés. 

Tots els tallers són adaptables en temps i contingut en funció de les necesitats de cada centre 

educatiu. 

 

Jardí de l’Albarda 

Urb. La Sella. C/ Baix Vinalopó, nº 8, 03750 

Pedreguer. Alicante. 

Obert tots els dies de l´any de 10 a 14h i des del 15 

de juny al 15 de setembre també per les vesprades. 

 

CONTACTE 

RESERVAS: 96 352 30 99 – WhatsApp 696 975 290 

INFO TALLERS: 638320 631 

E mail: fundem@fundem.org  

mailto:fundem@fundem.org
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OFERTA DE TALLERS 

JARDINERÍA MEDITERRÀNEA PRÀCTICA 
Objectiu: aprendre sobre les llavors, com plantar-les i com cuidar-les. 

Reproducció, creació i manteniment d'un jardí mediterrani. 

Descripció: recol·lectarem algunes llavors de diferents formes i grandàries. 

S'explicarà com la fauna, l'aire o l'aigua les fan germinar amb exemples 

pràctics. Cada xiquet prepararà un test amb terra on es col·locaran llavors 

d'espècies que naixen en el territori valencià. Cada alumne podrà 

emportarse a sa casa el seu test per a veure-ho créixer i cuidar-ho.  

 

 

ELS ECOSISTEMES MEDITERRANIS 
Objectiu: conéixer la biodiversitat valenciana i els ecosistemes que generen.  

Descripció: en el jardí comptem amb una gran varietat d'espècies de fauna 

i flora valenciana, autèntics desconeguts per a la majoria de persones del 

nostre territori. Per a començar a valorar la nostra biodiversitat vos hem 

preparat este taller per a tindre les eines de reconeiximent d´espècies. 

 

 

FAUNA AUXILIAR AL NOSTRE JARDÍ  
Objectiu: aprendre nocions sobre la fauna que existeix en el nostre entorn 

i com poder associar-nos amb ella per a protegir i fomentar la biodiversitat. 

Descripció: La fauna que ens trobem en els nostres entorns pròxims la 

solem associar amb fauna nociva i perillosa per a l'ésser humà. No ens 

adonem que la gran majoria d'aquests animals són molt beneficiosos per a 

nosaltres, tant en salut com econòmicament. Al jardí ens ajuden a 

mantindre a ratlla les plagues, ens adoben el sòl i ens sembren nous 

exemplars. En el taller ens dedicarem a reconéixer-los i a realitzar activitats 

per a atraure'ls al nostre entorn pròxim. 

 

 

EL SÒL I LES SEUES CARACTERÍSTIQUES 
Objectiu: Aprendre la composició del sòl, els seus horitzons i com afecten 

el creixement de les plantes i al desenvolupament de la biodiversitat. 
Descripció: El sòl és el manteniment de la vida, sense ell no existiria la vida 

tal com la coneixem. També és un dels recursos més desconeguts i que se'ls 

dona menys importància de tots. La gran majoria dels problemes que 

presenten les nostres plantes és per afeccions que provenen del sòl en el 

qual es troba. En aquest taller indaguem en com conéixer el sòl i com 

descriure'l. 
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LA RED DE LA VIDA 
Objectiu: Aprendre el complex funcionament dels nostres boscos i de com 

funciona el bosc com una sola comunitat. 

Descripció: solem veure els boscos, els prats, els matolls, etc. com un lloc 

compost per individus que competeixen per l'espai i que res ocorre, a més 

de la pròpia competència, en ells. En realitat els espais naturals són grans 

comunitats on en cada minut es realitzen milers d'accions que promouen la 

comunicació entre aquests individus. Es tracta d'interioritzar una part 

important de tots aquests processos, òbviament adaptats a cada edat, ja 

que molts d'ells són molt complexos. 

 

 

INCENDIS I EVOLUCIÓ DE LES MASSES FORESTALS 
Objectiu: comprendre l'ecologia de les nostres muntanyes, el seu 

comportament enfront del foc i l'evolució natural de les espècies.  

Descripció: les muntanyes valencianes estan exposats a l'acció del foc i per 

a poder lluitar contra este gran problema socioambiental és necessari 

comprendre la possible actuació en les masses forestals creant 

discontinuïtats i augmentant la biodiversitat. Aquest taller et donarà les 

claus per a poder comprendre millor el paisatge forestal valencià, la 

successió d'espècies després d'un incendi i com podem entre tots disminuir 

la seua acció 

 

 

 

 

 

 


