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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

QUÍ SOM? 

Geoinnova és una associació sense ànim de lucre creada per professionals del territori i de 
l’educació en l'any 2009, que té com objectius desenvolupar projectes d’educació 
ambiental, formació i consultoria ambiental i turisme sostenible. 
 
L'associació està constituïda per un ventall de professionals experts en diferents àrees 
relacionades amb la formació i el medi ambient, que col·laboren entre ells a la recerca de 
sinergies que complementen i reforcen la base de l'equip  
multidisciplinari i que els permeten abordar els projectes d'una forma molt més eficient. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

SERVEIS  

• ITINERARIS DIDÀCTICS 
 

• TALLERS EDUCATIUS 
 

• COLÒNIES DE FI DE CURS 
 

• A LA CARTA! 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

ITINERARIS DIDÀCTICS 

ITINERARIS: 
 
• La  Vall de la murta “La Vall dels Miracles, l’evolució de la vegetació” 
 
• El Parc Natural de l’Albufera “Ecosistemes i patrimoni cultural” 
 
• L’Horta “Història i transformació de l’horta” 
 
• Parc Geològic de Chera “Formació i transformació del paisatge” 
 
• La Valencia històrica “Que ens diuen els monuments” 

CONEIX EL TEU ENTORN 

La millor manera de coneixer i compendre els nostres ecosistemes és olorant, observant, tocant i  sentint.  

L'aprenentatge és vivencial, divertit i creatiu. El participant explora, manipula i descobreix directament els 

elements del seu entorn.  
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LA VALL DE LA MURTA 

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 
CONEIX EL TEU ENTORN 

Destinataris: Últim cicle de primària i secundària. 

Eixida i arribada: Zona d'aparcament del Paratge 
Natural Municipal de la Vall de la Murta. 

Durada: De 4 a 5h. Matí i/o vesprada. 

A veure: 

Vall de La Murta, Monestir, mina d’aigua i cava de neu. 

A aprendre: 

Vegetació (endemismes, plantes relictuals), 
ecosistemes, factors abiòtics i biòtics, transformació 
del bosc, impacte de l’home en el medi natural i 
aprofitament dels recursos naturals. 

Material necessari: 

Calçat esportiu (a poder ser de muntanya) i 
cantimplora. 

 

 

 

Sol·licitar tarifes al tlf: 653694662 (Jordi) 

L'itinerari transcorre pel vessant Nord de La Vall de la Murta, per un 
bosc relicte de fleix florit , alborç, marfull i margallons. Es tracta 
d’una relíquia d’èpoques pretèrites. 

Durant el recorregut es realitzaran diverses parades per a estudiar i 
observar la fauna, flora, geologia i l’aprofitament humà (cava, forn 
de calç, monestir, mina d’aigua) d'aquest meravellós espai.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

PARC NATURAL DE L’ALBUFERA 

El recorregut ens descobreix els diferents ecosistemes que formen 
el Parc Natural de l’Albufera: el llac (passeig amb barca), la marjal, 
les mallades, la pinada, les dunes i el litoral. També visitarem la 
vivenda típica dels agricultors, les barraques. La visita també fa 
una parada a la piscifactoria del Palmar on la Generalitat porta un 
projecte de recuperació de la fauna i flora de les zones humides de 
les nostres terres. Allí podrem veure espècies en perill d’extinció 
com el samaruc o el fartet. 

Destinataris: Primària (a partir del 2º cicle) i 
Secundària. 

Eixida i arribada: barraques de Catarroja – La Devesa 
del Saler. 

Durada: De 2 a 5h. Depenent de les necessitats del 
grup. 

 

A veure: 

Els diferents ecosistemes del Parc Natural (la marjal, el 
bosc, el llac i la platja), vegetació, fauna, piscifactoria, 
el poble del Palmar i les Barraques. 

A aprendre: 

El Parc Natural de L’Albufera: Ecosistemes, vegetació, 
fauna, patrimoni cultural, l’home i el medi, la formació 
i evolució de l’Albufera, la peixca i cacera. 

 

-el preu no inclou el passeig en barca. 

 

 

Sol·licitar tarifes al tlf: 653694662 (Jordi) 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

PARC GEOLÒGIC DE CHERA 

L'itinerari té lloc en el Parc Geològic de Chera, el qual és el primer en 
terres valencianes i tercer d'Espanya, amb finalitat didàctica i d’esplai. 
La visita comença en el museu geològic de Xera, on farem una 
introducció a la geologia i al temps geològic. A continuació ens 
desplaçarem a les afores del poble on té lloc el nostre itinerari. Aquet 
transcorre al voltant d'un important edifici travertínic, paisatges d'alta 
muntanya i coves amb estalactites i estalagmites. És perfecte per a 
entendre la formació de muntanyes, valls i coves, així com les roques 
que les componen. 

CONEIX EL TEU ENTORN 

 

Destinataris: Educació Secundària. 

Eixida i arribada: Chera 

Longitud: 4Km. Aprox. 

Durada: Tot el matí. 

 

A veure: 

Coves, estalactites, estalagmites, travertí, castell àrab, 
fòssils i rates penades. 

A aprendre: 

Cicle geològic (intern i extern): erosió, transport i 
sedimentació. Formació de les roques i de les 
muntanyes, de les falles i els plecs i de la fosa 
tectònica de Chera. Formació de coves, estalactites i 
estalagmites. 

 

 
 

 

Sol·licitar tarifes al Tlf: 653694662 (Jordi) 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 
CONEIX EL TEU ENTORN 

LA VALÈNCIA HISTÒRICA 

El recorregut introdueix als participants en la història de la ciutat de 
València, des de la seua fundació fins als nostres dies. Gràcies als 
monuments històrics (edificis, torres, palaus, muralles, plaques, 
pedres, etc) coneixerem com era València en eixos moments i els 
canvis que ha patit.  

 

Destinataris: Educació 3er cicle de primària i tota 
Secundària. 

Eixida i arribada: Torres de Serrans - Llotja 

Longitud: 3Km. Aprox. 

Durada: Tot el matí. 3h aprox. 

 

A veure: 

les Torres de Serrans, palau de la Generalitat, Plaça de 
la Verge, la Basílica, la Catedral, l’Almoina, l’almodí, i la 
llotja.  

 

A aprendre: 

Origen de la ciutat, monuments històrics, arquitectura, 
els topònims dels carrers i l’evolució de la ciutat. 

 
 

 

 

Sol·licitar tarifes al Tlf: 653694662 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

L’HORTA, PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 

 

Destinataris: Tota primària i Secundària. 

Eixida i arribada: Museu de l`horta d’Almàssera. 

Longitud: 2Km. Aprox. 

Durada: Tot el matí. 3h aprox. 

 

A veure: 

Museu de l’horta d’Almàssera, horts, sèquies, 
construccions i vivendes de l’horta (alqueries, 
barraques, cases i ermites).  

 

A aprendre: 

Origen de l’horta i evolució, edificis e infraestructures 
(Alqueries,  barraques, assuts, sèquies...) tipus de 
conreus, com es llaura, origen dels productes, 
temporalitat dels cultius i amenaces de l’horta.  

 
 

 

 

Sol·licitar tarifes al Tlf: 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

La finalitat d'aquest itinerari és donar a conèixer la història i 
aspectes característics de l'horta valenciana. Es tracta de l’Horta 
Nord, terres d’Alboraia, Almàssera i Meliana. Recorrerem l’antiga 
Via Augusta mentres contemplem l’esplendor dels cultius 
mediterranis, sèquies, assuts, barraques i alqueries. La visita es 
completarà amb el museu de l’horta d’Almàssera, on podrem veure 
com es vivia a una casa de llauradors de principis del segle XX. 

CONEIX EL TEU ENTORN http://geoinnova.org/ 
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A LA CARTA!!! 

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

Geoinnova dona l’oportunitat als centres educatius de fer itineraris allí on 
vulguen, ja siga per abaratir costos en transport com per donar a conèixer 

l’entorn més proper al centre educatiu o  allí on viuen els participants.  
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GEOINNOVA – HORTA VIVA 

Geoinnova col·labora amb varies empreses i associacions que comparteixen els mateixos objectius educatius 
que ella, així des de 2012 treballa conjuntament en diferents projectes amb HORTA VIVA, una petita empresa 
que tracta de posar en valor les qualitats mediambientals, culturals, socials i gastronòmiques de l’Horta. 
 
D’aquesta manera geoinnova ofereix la oportunitat de realitzar els itineraris didàctics que Horta Viva ofereix.   

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

• De la xufa a l’orxata + taller 

• La Marjal del Moro 

CONEIX EL TEU ENTORN 

Miquel Minguet 
691 093 721 
www.hortaviva.net 
info@hortaviva.net 

Contacte: 

http://geoinnova.org/ 

info@geoinnova.org  
 

http://www.hortaviva.net/
mailto:info@hortaviva.net


ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

 

Destinataris: Educació Primària, Secundària. 

Eixida i arribada: Alboraia. 

Longitud: 2Km. Aprox. 

Durada: De 2 a 3h. 

 

A veure: 

Camps de Xufes. Assecador de xufes. Barraques. 

A aprendre: 

Història de la xufa i l’orxata. Importància per a la zona. 
Mètodes antics i actuals de cultiu. L’assecat. Propietats 
saludable de l’orxata. Fer orxata. 

 

 
- Inclou got d’orxata i fartó. 

 

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net 

DE LA XUFA A L’ORXATA: RUTA + TALLER D’ORXATA 

L’Orxata de Xufa amb DO València s'obté a partir dels únics camps 
de xufes d'Europa i amb un mètode de elaboració únic en el món. 

En aquesta ruta es pot conèixer tot sobre la xufa i l'orxata, des del 
cultiu de la xufa; visitant els camps, al seu tractament posterior, 
amb la visita a un assecador de xufes. 

A més amb el taller d'orxata els alumnes aprenen com fer-la a 
casa.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – ITINERARIS DIDÀCTICS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

 
Destinataris: Primària (a partir de 2º cicle) 
 i Secundària. 
 
Eixida i arribada: Puçol 

Longitud: 6Km. Aprox. 

Durada: De 3 a 4 hores. 

A veure: 

Els ecosistemes de zones humides del litoral (marjal, 
mallades, dunes i la platja) la seua fauna i vegetació. 

A aprendre: 

Formació i dinamisme de les marjals, aus de zones 
humides, vegetació, contaminació de la marjal i usos. 

 
 

 

 

 

Sol·licitar tarifes en: info@hortaviva.net 

LA MARJAL DEL MORO 

La Marjal del Moro és una de les zones humides més importants 
del nostre litoral. Recentment ha estat restaurada per tal de 
donar-li un ús didàctic i d’esplai. En ella podrem reconèixer 
perfectament els diferents ecosistemes que formen aquest espai, 
la seva vegetació i la fauna que allí habita: aus, tortugues d’aigua, 
peixos, insectes i mamífers. 

CONEIX EL TEU ENTORN http://geoinnova.org/ 
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TALLERS EDUCATIUS 

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – TALLERS EDUCATIUS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  “Ferramentes per a transformar el mon” 

Els tallers són una de les eines més importants amb la qual conta l'Educació Ambiental i social. Permeten abastar problemes 
reals (canvi climàtic, contaminació de les aigües, consum responsable, etc) d'una manera pràctica i lúdica. També 
fomenten la creativitat, la presa de decisions, el treball en equip i milloren la psicomotricitat de qui els practiquen.   

 
 Consum responsable “producció, comercialització i consum responsable” 

 
 Canvi climàtic “Problemes ambientals, canvi climàtic i sostenibilitat” 

 
 L’aigua  “A doll!!! Com les activitats humanes influeixen sobre aquest recurs” 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – TALLERS EDUCATIUS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  “Ferramentes per a transformar el mon” 

 
CONSUM RESPONSABLE “PRODUCCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I CONSUM 
RESPONSABLE” 
 
Destinataris: 5e i 6e de Primària  i 1er i 2on de la ESO 
 
Activitat: la dinàmica tracta de la importància que té ser un consumidor responsable. Cal ser responsable amb els productors, el 
medi ambient i amb nosaltres mateixos, cal saber que és el que estem menjant. Els participants es sensibilitzen de manera 
pràctica descobrint qui i on ha produït el producte i en quines condicions, així com quins additius té  i com afecten al nostres cos. 
petjada ecològica, KM 0, consum de proximitat, productes biològics, transgènics, de comerç just i sostenibilitat seran uns dels 
conceptes a tractar. 
 

Durada: 1h aprox. 
Nº de participants: 1 classe.  

http://geoinnova.org/ 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – TALLERS EDUCATIUS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  “Ferramentes per a transformar el mon” 

 
CANVI CLIMÀTIC “PROBLEMES AMBIENTALS, CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT” 
 
Destinataris: 2on i 3er cicle de Primària i 1er i 2on de la ESO 
 
Activitat: es tracta d'una activitat on el debat i diàleg es barregen amb el joc i l'aprenentatge actiu. Els temes que 
tracta aquesta activitat són els problemes ambientals que afecten al nostre planeta, el canvi climàtic i el 
desenvolupament sostenible. Temes actuals que requereixen solucions immediates i que han de ser executades pels 
nostres participant. Analitzarem les causes dels problemes ambientals i les seves conseqüències i en concret en el 
clima, així com les solucions a aquests problemes. 
 
Durada: 1h aprox.  
 
Nº de participants: 1 classe.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – TALLERS EDUCATIUS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  “Ferramentes per a transformar el mon” 

L’AIGUA  
“A DOLL!!! COM LES ACTIVITATS HUMANES INFLUEIXEN SOBRE AQUEST RECURS” 
 

Destinataris: 5º i 6º de Primària  i 1er i 2on de la ESO 
Activitat: joc que tracta de sensibilitzar sobre la importància 
de l'aigua per al nostre planeta i per a nosaltres. A través d'un 
joc de proves els participants descobreixen la disponibilitat 
d'aigua dolça i de fàcil accés que hi ha en el planeta i que li 
succeeix a aquesta al llarg del seu camí des que naix el riu en 
les muntanyes fins que arriba a la mar. Que passa amb l'aigua 
quan aquesta passa per una granja, i per una explotació 
agrària o per una ciutat? Aquestes són algunes de les moltes 
preguntes que tindran que resoldre de forma didàctica i 
participativa els alumnes. 
 
Durada: 1h aprox. 
Nº de participants: 1 classe.  
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – COLÒNIES DE FI DE CURS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

COLÒNIES DE FI DE CURS 

Els campaments són un lloc perfecte per al desenvolupament personal i social dels xiquets i xiquetes. En ells comparteixen 
experiències i aprenen a relacionar-se i conviure en grup.  

moments que no oblidaran mai  

Tipus de campaments 
 
• Idiomes 
 
• Multiaventura 
 
• Activitats nàutiques 
 
• Esplai  
 
• Setmanes blanques 
 

http://geoinnova.org/ 
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ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – COLÒNIES DE FI DE CURS 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  moments que no oblidaran mai  

ON PODEM FER LES COLÒNIES, A LA PLATJA O A LA MUNTANYA? 
 
Albergs de platja 
 
• Benicàssim: Alberg Juvenil l’argentina. 
 
• Miramar: Camping coelius. 
 
• Piles: Alberg Juvenil Mar i Vent. 

 
• Moraira: Alberg juvenil la Marina. 
  
• Calp: Alberg Les Abargues. 
  
 

Albergs de muntanya: 
 

• Teulada: Alberg El Pla de l’Oroneta. 
 

• Godelleta: Centre d’educació Ambiental Don Bosco. 
 

• Navajas: Camping Altomira. 
 

• Serra d’Enguera: Centre d’Ecoturisme i Formació el Teularet. 
 

• Villar del Arzabispo: Granja Escola Luís amigó. 
 

• Jérica: Centre de Natura Tarihuela 
 

• Camarena de la Sierra, Terol: Albergue Camarena de la Sierra. 
 

• Pirineu Aragonés, Bujaruelo-Ordesa: Refugi de muntanya Bujaruelo. 
 

 
Les colònies les fem a la carta, és a dir, l’escola contacta 
amb nosaltres i programem les activitats conjuntament: 

multiaventura, jocs tradicionals, activitats nàutiques, 
excursions, classes d’anglès, tallers didàctics...  
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A LA CARTA! 

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL – A LA CARTA! 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

La experiència ens a dut a crear productes a la mesura dels nostres clients, per tal de cobrir les seves necessitats 
d’una manera satisfactòria. 
 
• Itineraris 
• Tallers  
• Colònies de fi de curs 
 

http://geoinnova.org/ 
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CONTACTE 

ÀREA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL 

Tlf. 653694662 

Jordi.oms@geoinnova.org  

Contacta amb nosaltres per concretar preus i activitats. 

PERSONA DE CONTACTE: 
JORDI OMS PALOMARES 
GEÒGRAF  
TÈCNIC EN EDUCACIÓ AMBIENTAL I  
INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI 
 

Telf. Mòbil: 653694662 
Telf. fixe: 960722931 
 
jordi.oms@geoinnova.org 
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