
EL MACHISTRE
 GRUPS  ESCOLARS   

En El Machistre volem preservar l'anima de l'Horta i que tu ens ajudes

 

www.e lmach i s t re .e s

M U S E U  D E  L ' O R X A T A  

TRIA  EL  PROGRAMA

D 'ACTIV ITATS  QUE

MÉS  TE  AGRADE  DE

TOTS  ELS  QUE

PODRÀS

DESEMVOLUPAR  EN

EL  MACHISTRE .  

 

 

NOSALTRES  ENS

CARREGAREM  DE

FER-HO

INOBLIDABLE  

 

Coneix el que és i el que

representa l'Horta.

Passa un dia amb nosaltres, fent

el que feien els nostres

avantpassats. No deixes que es

perden els nostres costums, les

nostres tradicions, els nostres

valors i les nostres arrels. Coneix-

les  amb nosaltres i fes-les teues.



Així  era " La vida en l' Horta" 

Demana més informació. 

Un dia en l'Horta 

 

En El Machistre acostem als xiquets/es a un privilegiat

entorn natural, recordant-los les nostres tradicionals

tasques rurals a través de la seua participació activa,

respectuosa i lúdica en les diferents activitats que es

realitzaran.

Envoltats d'un paisatge històric, únic i singular,

coneixeran l'Horta, posant de valor un entorn creat per

la combinació de l'esforç i el treball de l'home i la terra.

sent aquest un lloc d'entreteniment però també

d'aprenentatge. 

 

ACTIVITATS

 

○ Museu de l'orxata

○ Museu de l'Horta

○ Visita museu etnogràfic

○ Taller de transformació d'aliments

○ Taller de la xufa a l¡orxata

○ Activitats agricoles

○ Visita a la granja 

○ Degustació d'orxata casolana  



En el passat, està la història del futur.  

Demama més informació. 

Arrels valencianes 

 

ACTIVITATS

 

○ Museu de l'orxata

○ Jocs populars

○ Visita museu etnogràfic

○ Taller de pintura en ceràmica

○ Taller de la xufa a l'orxata

○ Activitats agricoles

○ Visita a la granja

○ Representació teatral 

○ Degustació 'orxata casolana 

 
Una visita guiada ens permetrà remuntar-nos a
uns altres temps, coneixent la vida de les gents
que orgullosament han poblat aquestes terres.
 
 

 A través de diverses i entretingudes activitats
descobrirem els nostres costums i també la
nostra història.
 



 

ACTIVITATS

 

○ Representació teatral.

○ Taller d'argila.

○ Pinta cares.

○ Demostra la teua valentía.

○ Juga amb la teua Intel-ligència.

○ Fidel company.

○ Descobreix al mag que portes dins. 

○ Degustación d'orxata casolana 

En l'Horta també creixen les persones 

Demana més información. 

L'horta màgica  

 
 
L'horta màgica és un lloc on es posa de manifest
valors com l'amistat, l'esforç, la creativitat, la
companyonia, la diversió, la valentia i l'afecte
per la naturalesa.
 
A través de jocs i tallers farem un misteriós i
divertit viatge, on la diversió està assegurada.
 
Tot serà guiat per la filosofia i els personatges
d'un clàssic que tots portem en el cor. El Mag de
Oz



 

ACTIVITATS

 

○ Visita de Tonet.

○ Balls hortelans. 

○ Trevallant la terra.

○ El viatje de les verdures.

○ Veig veig  (museu de l'horta)

○ Descobrint el regne vegetal. 

○ Visita Museu de l'orxata.  

○ Degustación de horchata artesana   

Entre tots sembrem conciència  

Demana més información.  

L'hort del Machistre  

 
L'hort del Machistre pretendre acostar als
xiquets/as a la naturalesa, perquè puguen
adquirir nocions de responsabilitat  sobre el mig,
que coneguen les característiques  de les
plantes i les seues necessitats bàsiques.
 
Descobrir el nostre entorn, sembrant la llavor
del coneixement i del respecte.  
 
Tot a través de l'experimentació i manipulació,
per a generar interés i curiositat.
 
 
 
 


