
A la recerca de la vida verda 
 

En mi huerto 
planto nardos y rosas, 

rosas y nardos 
de la alegría. 

Si mi huerto no regara 
ni nardos ni rosas 

florecerían, 
 

 

                    (Andrés Fernández, Poema Mi huerto) 

 

 

OBJECTIUS 

 Enumerar les coses importants que necessita una planta per créixer. 

 Ajudar al creixement d'un organisme viu. 

 Demostrar coneixement i ús de paraules relacionades amb les llavors i les plantes. 

 Llegir per trobar respostes a preguntes. 

 Descriure i registrar les observacions. 

 Escoltar per trobar respostes i nova informació. 

 Descriure com creixen les plantes i què necessiten per créixer. 

 

IDEES   

 Les plantes tenen diferents parts. Cada part té cert treball. Aquestes parts 

poden també ajudar-nos a identificar les plantes. 

 Pots menjar certes parts de la planta. Elles són font important de nutrients per 

als éssers humans i animals. 

 Hi ha set requisits bàsics que les plantes necessiten per créixer apropiadament: 

temperatura, llum, aigua, aire, aliments, temps, i espai per créixer. 

 Les plantes poden produir dins i fora, per a aliment, abric, roba, medicina, 

energia, i plaer. 



Terra , el sòl 
 

 A la terra i al bestia mai hem de fatigar. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Entendre la importància del sòl i com el que conté es relaciona amb la seva habilitat de 

recolzar un bon creixement de la planta. 

 Veure com les plantes s'adapten als sòls que no són perfectes. 

 Descriure la relació entre sòl i vida de la planta. 

 Reconèixer que hi ha moltes activitats que ocorren sota el terra, on es localitzen les 

arrels de les plantes. 

 Utilitza nou vocabulari del sòl, tal com nutrients, partícules del sòl, textura, estructura, 

matèria orgànica, matèria orgànica i subsòl. 

 Descriure quins tipus d'organismes vius poden ser trobats en el sòl i els seus voltants. 

 Utilitzar observació i classificació per identificar els components del sòl. 

 Reconèixer altres coses que es poden utilitzar per reemplaçar el sòl. 

 Descriure la importància dels "cucs i / o microbis de la terra" i com descomponen la 

matèria orgànica. 

IDEES   

 L'aspecte del sòl és important per poder mantenir vives a les plantes. Podem 

canviar la composició del sòl perquè millori la capacitat de la planta per viure i 

créixer. 

 Microbis, partícules sòlides, productes químics, i matèria orgànica treballen 

junts per produir un equilibri que ajuda a moltes formes de vida. 

 El sòl es compon de tres unitats bàsiques: sorra, llim i argila. 

 Descomposició, és el procés natural de canviar les deixalles orgàniques en 

nutrients que utilitzen les plantes i que són usats per mantenir moltes altres 

formes de vida. 



És terra, pols o llavors 

 

Dins una closca de fusta 

està amagat l'ametlló, 

ben tancant i calentó. 

La caseta li ve justa. 

 (Joan Raspall. L’ametlló ) 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Dir per què són importants les llavors. 

 Dir que és necessari perquè una llavor germini. 

 Descriure les diferències entre llavors i com sobreviuen. 

 Descriure plantes que no produeixen flors, però que produeixen una estructura com 

llavor (bolets, falgueres). 

 Descriure l'estructura d'una llavor i què es necessita per al seu creixement. 

 Fer una llista de llavors que s'utilitzen com a menjar. 

IDEES   

 Les llavors poden mantenir vives per un període llarg de temps, però creixen 

només quan hi ha condicions apropiades. 

 Algunes llavors tenen estructures especials, que els facilita moure d'un lloc a un 

altre. 

 Les llavors tenen diverses formes, mides, colors, i patrons. 

 Les llavors tenen necessitats especials que s'han de prendre en compte per a la 

seva germinació. 

Les llavors tenen parts específiques 

  



Reproducció de les plantes  

 

Colliu la rosa de dia 

i de nit el gessamí; 

el gessamí en una tanca 

la rosa al mig del jardí 

(Josep Carner. El jardí) 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Entendre la reproducció de la planta, la importància de les flors, el procés de 

pol·linització, i la relació entre plantes i animals en la reproducció. 

 Identificar almenys tres formes en què les plantes poden reproduir-se. 

 Demostrar una tècnica de propagació. 

 Identificar les parts de les flors. 

IDEES   

 Les flors es componen de diverses parts. 

 Les flors necessiten ser pol·linitzades per produir llavors. 

 Les flors atreuen insectes i animals que ajuden en el procés de pol·linització. 

 Les estructures de planta poden ser utilitzades per a produir noves plantes. 

  



Parts misterioses que sorprenen , els bulbs  

La cebolla es escarcha 

Cerrada y pobre: 

Escarcha de tus días 

I de mis noches. 

Hambre y cebolla: 

Hielo negro y escarcha 

Grande y redonda. 

                                                                       (Miguel Hernandez. Las nanas de la cebolla, 1939) 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Enumerar les parts d'un bulb. 

 Descriure les diferències entre un bulb, rizoma, i tubercle. 

 Dir com els bulbs i tubercles s'utilitzen com a aliments. 

 Discutir com les plantes es reprodueixen sense llavors - i formes en què una planta pot 

produir-se sense gastar diners. 

 Produir plantes amb bulbs i rizomes. 

 Produir plantes amb tubercles i poder identificar els tubercles trobats a casa. 

 Disectar bulbs i altres parts de plantes que estiguin disponibles. 

IDEES   

 Algunes parts de les plantes poden semblar diferents, però realment fan 

treballs similars. 

 Les parts de la planta poden prendre diverses formes. 

 Les tiges de la planta poden ser horitzontals. 

  



Les plantes aromàtiques   

 

Lavanda de lavar, paixão 

lava o rosto da menina 

do rapaz o coração 

                                                                       
(Jão ,2011) 

 

 

 

OBJECTIUS 

 Coneixer els diferents tipus de plantes aromàtiques meditarrenies. 

 Com cultivar les plantes aromàtiques. 

 Utilitats de les plantes aromàtiques. 

 Reproducció de les plantes aromàtiques. 

IDEES   

 Les plantes aromàtiques, són aquelles de les quals  les fulles o flors posseeixen 

compostos químics que les fan desprendre una aroma intens. 

 Les plantes aromàtiques, quan són herbàcies, han de ser renovades tots els 

anys. 

  



L’aigua 
 

 La primera vegada que caminis sota la pluja, para’t a 
pensar que una mica de l’aigua que cau pot haver fluït per 
la sang dels dinosaures o en les llàgrimes dels infants que 
van viure fa milers d’anys. 

(Maude Barlow. Oro azul, 2004) 

 

 

 

OBJECTIUS 

 L’aigua és imprescindible per l’existència de tots els éssers vius del planeta. 

 L’aigua és un bé cada cop més escàs. Això ens obliga a fer-la servir de forma 

responsable. 

 A l’hort , hem d’assolir dos objectius referents a la gestió dels recursos hídrics: 

estalviar i no contaminar. 

 

IDEES 

 L’aigua és imprescindible per la nutrició de les plantes.  

 Les plantes necessita’n l’aigua  per dissoldre els minerals que hi ha al sòl i que 

les arrels els puguin absorbir. 

 L’aigua és necessària per fixar el diòxid de carboni de l’atmosfera i transformar-

lo en sucres mitjançant el procés de la fotosíntesi. 

 El 98% de l’aigua que entra dins d’una planta torna a sortir pels estomes. Quan 

no hi ha aigua, se’n tanquen els estomes i se n’atura el creixement. 

  



Les eines de l’hort 

 

Al juny, corbella al puny i la roba lluny. 

(Refranys de campa) 

 

OBJECTIUS 

 Identificar diferents tipus d’eines. 

 Utilitzar de manera adequada les eines de l’hort. 

 Fer el manteniment de les eines i els materials de l’hort 

. 

 

IDEES   

 Les eines i els materials són necessàries per el treball a l’hort però s’han 

d’utilitzar adequadament, no són una joguina. 

 Les eines que s’utilitzen actualment a l’hort són molt semblants a les que feien 

servir els nostres avis en canvi la maquinaria ha evolucionat molt. 

 

  



 


