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1. INTRODUCCIÓ: 

 

La nostra escola vol encetar el projecte de l’hort el segon semestre del curs 2009-10 

amb la intenció de fer-ho durar en el temps. El nostre objectiu principal és tractar 

d’augmentar la sensibilitat de l’alumnat, del personal docent i no docent i dels/les pares 

i mares cap a una escola “VERDA”. I el nostre objectiu específic és organitzar tota 

mena d’activitats i projectes que tinguin en compte la sostenibilitat del medi ambient. 

 

2. JUSTIFICACIÓ: 

 

L’objectiu principal d’un hort escolar ha de ser el de proporcionar als alumnes una 

sèrie d’experiències gratificants, enriquidores i úniques, a la vegada que serveixi de 

recurs per aprendre gran part dels objectius curriculars. 

 

Per una banda, tots aquells aprenentatges que s’adquireixen d’una manera pràctica, 

vivencial i positiva no s’obliden mai i a més són la base per a què s’instal·lin en els 

nens unes actituds i comportaments favorables en vers el medi ambient, així com la 

convivència i el respecte en vers els companys. 

 

Aquests comportaments només canvien si la motivació que els desencadena és 

interior i es produeix de manera voluntària. Aixa doncs, l’hort escolar serà un 

meravellós recurs per a promoure aquest canvi de comportaments i arribar a 

interioritzar la necessitat de la presa de decisions des de la convicció i la 

responsabilitat personal 

 

Per una altra banda, serà important també destacar com a objectiu, la comunicació 

verbal i no verbal entre els alumnes en un marc diferent al de l’aula i tenint la certesa 

de formar part d’un projecte de centre, ja que el projecte de l’hort escolar, enguany 

serà un dels temes del monogràfic. 

 

És en aquest context que ens ha de servir com a eina fonamental per assolir, també, 

part dels objectius d’educació especial així com de la uninat de suport a l’educació 

especial (USEE) i de l’aula d’acollida. Per exemple, l’olor d’algunes plantes (les 

oloríferes) poden obrir els sentits a certa parta d’alumnat amb necessitats educatives 



especials. També l’alumnat de l’aula d’acollida pot treballar objectius de llengua i medi 

i facilitar, així, la seva integració. 

 

A més d’aquests grans objectius, trobem molt i molt necessari aquest gran instrument 

per dur a terme i assolir molts dels objectius relacionats amb l’àrea de medi, entre 

d’altres: 

 

1. Observar les plantes apreciant-ne les característiques. 

2. Examinar els canvis que es produeixen en el procés de creixement de les plantes: 

el cicle vital. 

3. Recollir dades significatives de les plantes observades. 

4. Aplicar criteris establerts per classificar. 

5. Descriure el procés de creixement de les plantes, identificant les coses que 

necessiten per viure. 

6. Recollir per escrit les mesures realitzades i les observacions fetes en 

l’experimentació sobre el creixement de les plantes. 

7. Descriure oralment i per escrit els canvis que es produeixen en les plantes. 

8. Reflectir, per escrit i gràficament, les observacions realitzades. 

9. Comunicar verbalment als companys i les companyes les observacions fetes. 

10. Aplicar a diverses situacions quotidianes els conceptes apresos. 

11. Evitar d’agafar mostres innecessàries de plantes. No malmetre l’entorn. 

12. Proveir-se dels instruments necessaris per al treball. 

13. Manifestar interès per conèixer la realitat que ens envolta. 

14. Discutir i debatre en clima de diàleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJECTIUS DIDÀCTICS: 

 

• Potenciar un ensenyament-aprenentatge actiu i participatiu. 

• Crear una ètica de conservació i respecte cap a la natura i el medi en general 

(sensibilització cap als problemes medi-ambientals) 

• Gaudir del treball a l’hort d’una forma lúdica. 

• Valorar les relacions entre el medi natural. 

• Fer entrar en contacte a l’alumnat amb elements com la terra, l’aigua, adobs, 

llavors, compost... 

• Comprendre el cicle de les plantes. 

• Realitzar treballs per a conèixer el funcionament de l’hort i les necessitats de 

cadascuna de les diferents espècies. 

• Conèixer i utilitzar les eines pròpies per a treballar l’hort escolar. 

• Elaborar materials i activitats al voltant de l’hort. 

• Potenciar i valorar la importància d’una alimentació sana, consumint hortalisses i 

fruites, algunes d’elles, plantades a l’hort escolar. 

• Fer servir la comunicació verbal i no verbal en un entorn diferent al de l’aula. 

• Conèixer algunes de les característiques morfològiques i funcionals de les plantes: 

fulles, fruits, arrels... 

• Explorar sensorialment les característiques i propietats dels materials que farem 

servir: terra, aigua, llavors... 

• Tenir cura i interès per a les plantes. 

• Gaudir de l’activitat a l’aire lliure. 

• Establir les nocions contrastades de : dins/fora, molts/un... en un marc més 

significatiu per a ells. 

 

Amb les següents activitats: 

• Realitzar projectes d’escola relacionats amb el medi ambient tot tenint en compte 

la sostenibilitat i el reaprofitament dels recursos, les fonts alternatives d’energia, 

etc. 

• Crear de la Comissió de l’hort. 



• Celebrar una setmana cultural amb el medi ambient com a fil conductor i/o un 

projecte sobre l’aigua tot lligat amb l’hort. 

 

Amb els següents recursos: 

Humans: Tot l’equip de mestres i el personal docent i no docent de l’escola, com ara 

netejadores i monitors,-es de menjador, els pares i les mares, i la Comissió de l’Hort. 

Materials: Els nous contenidors i els ja existents. L’Hort. 

 

L’avaluació es durà a terme amb cadascun dels projectes, activitats, etc que 

programem al llarg dels cursos en reunions de cicle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. CONTINGUTS 

 

FETS, CONCEPTES I 

SISTEMES CONCEPTUALS 

• Les plantes i els fruits. 

• La terra, l’aigua, les 

llavors, els planters i l’adob. 

• Observació de les 

característiques 

morfològiques i funcionals 

de les plantes, les flors i 

els fruits. 

• Exploració amb els 

objectes del món físic. 

• Experimentació i 

exploració amb elements 

de l’entorn natural: l’aigua, 

la terra, les llavors... 

• La conversa i el diàleg 

com a mitjà de 

comunicació 

 

PROCEDIMENTS 

• Col·laboració amb els 

altres companys i 

companyes. 

• Adequació de les 

postures corporals a les 

diferents situacions. 

• Percepció i discriminació 

de les qualitats 

perceptibles de les 

plantes, flors i fruits: olor, 

textura, gust... 

• Ús d’estratègies i 

normes de conversa i 

diàleg: torn de paraula, 

escolta atenta, 

formulació de 

preguntes... 

ACTITUDS, VALORS I 

NORMES 

• Interès per explicitat 

esdeveniments i 

sensacions sobre la 

vida quotidiana i 

l’activitat escolar. 

• Confiança en les 

pròpies capacitats. 

• Respecte per les 

plantes i flors plantades 

a l’hort. 

• Acceptació de les 

normes. 

• Acceptació positiva en 

vers l’ajuda 

• Valoració positiva d’un 

mateix i dels altres. 

• Iniciativa i interès per a 

les tasques 

d’exploració i 

experimentació. 

 

METODOLOGIA ESPECÍFICA 

Una de les grans preocupacions del professorat del centre, és aplicar una 

metodologia innovadora, activa i participativa, amb l’objectiu primordial d’implicar 

l’alumnat en el seu propi aprenentatge. Així és que volem utilitzar l’hort escolar com un 

recurs pedagògic més a disposició del Centre. 

Les activitats prèvies de verbalització les realitzarem dins de l’aula amb tots els 



nens. Farem servir per introduir tots els aspectes, làmines amb fotografies com a 

suport visual. 

Per a les altres activitats que es realitzaran a l’hort, farem servir com a 

metodologia d’inici de l’activitat, els davantals que hauran portat els nens. D’aquesta 

manera afavorirem l’anticipació de les situacions. Com a metodologia de tancament, 

guardarem les eines i ens traurem els davantals. 

Les activitats de manteniment i cura de l’hort, quedaran fixades en dies concrets 

segons calendari i formaran part del monogràfic del centre.  

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

• L’avaluació serà global i contínua, així que no tindrem tant en compte el resultat 

final com el procés. 

• L’avaluació en molts casos es durà a terme a través de l’observació directa i 

amb el suport de l’educadora. 

• S’observarà a cada alumne de manera individual però també a tot el grup per 

tal de tenir una visió més global del grup/classe. 

• S’haurà de tenir en compte els sentiments, les actituds i les reaccions dels 

nostres alumnes recollides gràcies a l’observació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. COMENCEM  l’HORT: 

5.1. PLANIFICACIÓ  INICIAL 

 

5.1.1. ESPAIS A TENIR EN COMPTE: 

- Espai hort  

- Espai compost 

- Espai per guardar eines 

- Espai per dur a terme germinació 

 

5.1.2. MATERIAL: 

No reciclable: 

- PALA ( 5xpetites) 

- TISSORES DE PODAR  

- RASTRELL (rastrillo)  

- FORCA (de 4 o 6 puntes) 

- CUBELL per transportar AIGUA/SORRA (x2) 

- AIXADA PETITA 

- TERRA : terra + adob (compost) 

- LLAVORS segons plantació 

- DIPÒSIT per recollir aigua.  

- CORDILL per dissenyar plantació 

- QUADERN/DIARI de NOTES de l’HORT 

- CARTULINES DIN.3 per dibuixar esquemes activitats 

- GUANTS de treball 

- 30 PARAVENT PLÀSTIC per treballar dies de pluja 

Reciclable:  

- Caixes  fusta per germinació llavors.  

- Iogurts (tants com es puguin) 

- Regadores (x5, ampolles aigua 10 litres) 

- Planter (punxó cilíndric) 

 

 



 

5.1.3. PLANIFICACIÓ: 

GRUP MOTOR: educadora, comissió biblioteca. 

- Decidir quines tècniques de cultiu 

- Definir calendari 

- Definir funcionament i manteniment hort 

- Objectius pedagògics 

- Adaptació currículum escolar 

-  

5.1.4. DISSENY DE L’HORT 

- Taules de cultiu / Mètode Gaspar Caballero de Segovia. 

- Punts clau: 

Simplicitat 

Selecció de cultius fàcils 

Activitats de curta durada i de llarga durada 

Potenciant els sentits i emocions 

Fomentar la curiositat 

 

5.1.5. CALENDARI INICIAL 

FASE1: Planificació hort 

 

FASE2: L’hort es posa en marxa: 

-‐ Presentació general 

-‐ Presentació per grup. (materials; especies generals, adobs…/ normes/activitat) 

-‐ Preparació de la terra 

 

FASE3: Sembra o plantació: 

-‐ Presentació espècies (fitxes espècies…) 

-‐ Taller de sembra 

 

FASE4: Observació creixement: 

-‐ Presentació manteniment  

-‐ Taller observació (fitxes espècies) 

-‐ Taller manteniment (neteja hort, regar, podar…) 

-‐ Plagues i malalties 

 

FASE5: Recollint: 



-‐ Taller recol·lecta. 

-‐ Taller amb material recollit;  bosses aromàtiques, cuina, artístic… 

-‐ Taller amb informació recollida: DICCIONARI DE L’HORT. 

 

FASE6: Reflexionem: 

-‐ Taller de debat, conclusions, propostes… 

 

 

dilluns  dimarts dimecres dijous  divendres ds dium. 

1  2  3  4  5  6 7 

8  9  10  11  12  13 14 

15  16  17  18  19  20 21 

22  23  24  25  26  27 28 

 

1  2  3  4  5   6 7 

8  9  10  11  12  13 14 

15  16  17  18  19  20 21 

22  23  24  25  26  27 28 

29  30  31   

 

      1  2  3 4 

5  6  7  8  9  10 11 

12  13  14  15  16  17 18 

19  20  21  22  23  24 25 

26                 27  28  29  30     

           1        2 

3                      4                   5     6 7 8        9 

10 11                  12               13                  14                  15  16 

17                   18                  19               20                  21                  22      23 

24                   25                  26               27   28    29      30  

31                   1                     2                 3                     4                    5        6 

 

 

5.1.6. QUÈ PODEM PLANTAR? 

 

Que cal tenir en compte alhora d’escollir espècie: 



- Profunditat arrel 

- Cicle vital espècie 

 

 

 

PLANTES  SEGONS PROFUNDITAT D’ARREL: 

Menys de 30 cm. 

 

Maduixes 

Plantes Aromàtiques 

   Lavanda  

   Menta 

   Orenga 

   Julivert 

   Romaní 

   Marialluïsa 

   Mançanilla 

 

Fins a 60 cm. 

 

Enciams 

Escaroles 

Ceba 

Bledes 

Patates 

Raves 

Blat de moro 

All 

Api 

Bulboses 

Fins a 100 cm 

 

Pastanaga 

Pèsols 

Pebrot  

Tomàquet 

Mongetes 

 

 

 

 

 

    Lliri 

    Tulipa / Jacint  

CICLE VITAL ESPÈCIES 

Maduixes:   continu 

Plantes Aromàtiques:   continu 

Enciams:  90 dies 

Escarola:  90 dies 

Ceba:  4 , 5 mesos 

Bledes:  continu 

Patates:  4 mesos 

Raves:  40 dies 

Blat de moro:  3,4 mesos 

All:  5 mesos  

Api  6 mesos 

Pastanaga  120 dies 

Pèsols  120 dies 

Pebrot   100 dies 

Tomàquet  150 dies 

Mongetes  90-100 dies 



 

 

 

 

 

Proposta divisió espais de l’hort segons conreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7. MANUAL BÀSIC HORT 

 

El substrat 

L’hort no te terra, té substrat d’origen 100% orgànic, conté una barreja de restes i 

fems. Aquestes restes, mitjançant un procès de fermentació, el compostatge, es 

transforma en compost. 

Una de les característiques d’aquest compostatge es la gran capacitat 

d’emmagatzemar l’aigua i nutrients de la terra. Cosa fonamental ja que en el nostre 

hort les plantes tindran molt poca profunditat de substrat per  a que els arrels busquen 

aliment. 

Un altre important característica del compost es el pes. El substrat de terra pesa fins a 

tres cops menys que la terra normal. 

Durada del cicle: 

La duració del cicle s’inicia amb la sembra o plantació i acaba amb la recol.lecta, cal 

tenir en conte que el procés varia segons els factors climatològics, exposició al sol, 

temperatura… 

 
RACÒ DE LES ESPÈCIES: 
Julivert, farigola, ceba, all, menta 

 
L’HORT FARMACIOLA: 
Farigola, romaní, marialluïsa, 
sàlvia, regalessa. 

 
     ESPAI DE LES VERDURES 

 
ESPAI DE LES LLEGUMS 



Tenim una varietat en relació a cicles més curts o mes llargs immensa que cal afegir la 

variabilitat mencionada abans. D’aquí que es aconsellable escollir plantes amb cicles 

més aviat curts, Aixa aconseguirem un hort dinàmic i en constant canvi. 

Associació de cultius: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2. ORGANITZACIÓ DE L’HORT 

 

5.2.1. HORARI HORT : rotació grups 

 

 DILLUNS DIMARTS DIJOUS DIVENDRES 

9.00 a 10.00  GRUP CLASSE GRUP CLASSE  

10.00 a 11.00  GRUP CLASSE GRUP CLASSE  

11.30 a 12.15  GRUP CLASSE GRUP CLASSE  

12.15 a 13.00  GRUP CLASSE GRUP CLASSE  

13.00 a 14.00 COMISSIO HORT    

15.00 a 16.00    GRUP CLASSE 

16.00 a 17.00    GRUP CLASSE 

TOTAL 1 HORA 4 HORES 4 HORES 2 HORES 

 

 

 



 

 

 

 

5.2.2. SELECCIÓ CULTIUS PER CURS 

 

EDUCACIO INFANTIL 

 

P3 

Plantes aromàtiques: Lavanda, Orenga, Camamil·la, Julivert 

P4 

Maduixes 

P5 

Bulboses: Lliri, Jacint, Tulipa 

 

CICLE INICIAL 

 

1r 

Hort farmaciola: Farigola, Romaní, Marialluïsa, Sàlvia, Menta 

2n 

All 

Api 

 

CICLE MITJÀ 

 

3r 

Patates 

Enciams 

4r 

Tomàquets 

Pebrots 

 

CICLE SUPERIOR 

 

5è 

Xilis 

Escarola 



6è 

Ceba 

Pesols 

 

AULA D’ACOLLIDA 

 

Diferents tipus de col. 

 

USE / ESE 

 

Raves 

Pastanagues 

 

 

5.2.3. OBJECTIUS PEDAGÒGICS 

 

Objectius específics segons cicle escolar: 

 

EDUCACIÓ INFANTIL: 

P3 / P4 / P5 

-‐ Descobrir i utilització d’habilitats motrius, sensitives i expressives. 

-‐ Adquisició d’hàbits i actituds de respecte al medi, al seu entorn i als seus 

companys. 

-‐ Observació i exploració. 

-‐ Foment valoració medi natural. 

-‐ Observació dels canvis i modificacions de algunes espècies. 

Cicle INICIAL 

1r. / 2n. 

-‐ Conèixer i tenir cura del propi cos, hàbits de salut i benestar, i el medi natural. 

-‐ Observació i exploració. 

-‐ Adquisició d’hàbits i actituds de respecte al medi, al seu entorn i als seus 

companys. 

-‐ Observació dels canvis i modificacions de algunes espècies. 

 



 

 

 

 

Cicle MITJÀ 

3r. / 4r. 

-‐ Conèixer i tenir cura del propi cos, hàbits de salut i benestar, i el medi natural. 

Adquisició d’hàbits i actituds de respecte al medi, al seu entorn i als seus 

companys. 

-‐ Realització d’activitats en grups i coordinació del treball intergrupal 

-‐ Comprendre i conèixer les relacions entre els fets i fenòmens de l’entorn. 

-‐ Identificar i plantejar interrogants o problemes a partir de la pròpia experiència. 

-‐ Observació i exploració. 

Cicle SUPERIOR 

5è. / 6è.  

-‐ Adquisició d’hàbits i actituds de respecte al medi, al seu entorn i als seus 

companys. 

-‐ Desenvolupar un comportament de respecte i cura per el treball d’interès comú. 

-‐ Conèixer el procés de creixement i característiques d’algunes espècies. 

-‐ Conèixer tècniques de cultiu. 

-‐ Desenvolupar el mètode d’observació i recollida de dades. 

-‐ Conèixer i tenir cura del propi cos, hàbits de salut i benestar, i el medi natural. 

5.2.4. ADEQUACIÓ CURRICULAR 

 

CICLE INFANTIL: 

- Veure, olorar, tocar i experimentar amb els elements de l’hort 

- Conèixer de forma pràctica el creixement d eles plantes 

 

CICLE INICIAL 

1r 

Coneguem les plantes: 



Què necesiten per viure? Aigua, sol, aire, terra 

Parts de les plantes: fulla, arrel, flor, tija, fruit 

On viuen 

Com son: arbust, herba, arbre 

 

2n 

LES PLANTES I ELS CONREUS. 

Plantes silvestres i conreades 

Cicle d’una planta 

Conreus: adobar, llaurar, sembrar, regar, collar 

Part que ens menjem de les plantes 

Creixement d’una llavor 

 

CICLE MITJÀ 

3r 

Nutrició en les plantes: 

Aigua., sals minerals, diòxid de carboni, llum sol (clorofila, verd de les fulles) 

La reproducció de les plantes: flor--- llavor --- germinacio 

 

4r 

LES PLANTES 

Arrel: ramifica / fina / gruixudes 

La Tija: llenyoses / herbàcies 

Fulles: peciol (uneix a la tija) Limbe (part mes ampla fulle) 

Habitat: boscos / Prats / campos de conreu 

NUTRICIÓ 

Aliment: aigua, sals minerals, diòxid de carboni, llum solar 

Aigua i sals minerals: a traves pels arrels. SAba bruta 



Dioxid de carboni: gas 

Fotosíntesis( dioxid carbonbi--- oxigen 

REPRODUCCIO PLANTES  

La Flor: calze ( ) corol.la  estams  pistil 

La Pol.linització:vent i insectes 

Fruit i la llavor 

Fruit carnòs (toronja, albergina) o sec (cacacuets, nous) 

 

5.2.4. METODOLOGIA 

Part TEÒRICA – ESPAI AULA – CÀRREC PROFESSORAT 

Presentació espècies escollides i adequació curricular. 

Part PRACTICA – ESPAI HORT – CÀRREC MONITORA 

Total grups: 21 grups classe.  

Grups Classe: 13x2 / 25 persones 

Duració Activitat: 30x2 / 60 min 

Número de sessions: 6 per grup aproximadament. 

Durada total hort: 1 de febrer al 5 de juny 2010-03-25 

 

Quadre aproximatiu de la planificació sessions: 

 

Sessi

ó 

INFANTIL C. INICIAL C. MITJÀ C. SUPERIOR 

1 Presentació 

Hort 

Presentació 

Hort 

Presentació 

Hort 

Presentació 

Hort 

2 Sembra / 

plantació 

Sembra / 

plantació 

Sembra / 

plantació 

Sembra / 

plantació 

3 Observació/ma

nteniment/taller

s 

Observació/ma

nteniment/taller

s 

Observació/ma

nteniment/taller

s 

Observació/ma

nteniment/taller

s 

4 Observació/ma Observació/ma Observació/ma Observació/ma



nteniment/taller

s 

nteniment/taller

s 

nteniment/taller

s 

nteniment/taller

s 

5 Taller 

recol.lecta 

Taller 

recol.lecta 

Taller 

recol.lecta 

Taller 

recol.lecta 

6 Taller 

recol.lecta/ 

reflexions 

Taller 

recol.lecta/ 

reflexions 

Taller 

recol.lecta/ 

reflexions 

Taller 

recol.lecta/ 

reflexions 

Quadre propostes activitats i tallers: 

Sessi

ó 

INFANTIL C. INICIAL C. MITJÀ C. SUPERIOR 

1 Presentació 

Hort 

Presentació 

Hort 

Presentació 

Hort 

Presentació 

Hort 

2     

3 Què estem 

tocant? 

Què estem 

tocant? 

Dibuixem les 

plantes. 

Què olorem? 

Dibuixem les 

plantes 

Què olorem? 

4     

5 Bosses 

aromàtiques 

Olis d’essència Gran amanida  Gran amanida 

Quadre proposta d’activitats annexes: 

Activitat Qui ho farà? Descripció activitat 

DIARI DE L’HORT Amb l’ajuda de 

l’educadora al finalitza la 

sessió el grup haurà 

d’anotar les feines, 

observacions... que hagin 

fet.  

L’Hort tindrà un quadern 

de notes, on cada grup 

que passi haurà de 

deixar constància de les 

feines o activitats dutes a 

terme. D’aquesta 

manera, qualsevol l’estat 

i les necessitats de l’hort 

DICCIONARI HORT Amb l’ajuda dels 

professors, cada grup 

Realitzar a partir de text i 

imatge un petit diccionari 



realitzarà el seu propi 

diccionari de l’horticultor.  

dels conceptes i 

continguts treballats a 

l’hort 

RECULL VISUAL 

PROJECTE HORT 

L’educadora recollirà a 

partir de fotografies els 

diferents processos, 

tallers, activitats... 

 

 

 

 

Estructura de funcionament de les sessions: 

 

60 min. per cada grup classe. 

 

Temps Activitat 

Inici activitat Posar-se davantals de 

treball 

10 min. Explicació activitat 

35 min. Realització activitats 

5 min. Es recolliran totes les 

eines. 

Es rentaran les mans. 

Es trauran els davantals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3. DISSENY HORT: 

 

5.3.1. Disseny hort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3.2. Associació i rotació de cultius 

 

Parades de l’hort 

 
 

 



 

 
 

Jardineres: 

 



 
 

 

 

 

6. DIARI DE L’HORT 

 

6.1. Informe sessions de l’hort 

 

Sessió 1: Presentació 

Sessió 2: Fem planters o comencem a plantar 

Sessió 3: Observem planters i preparem hort per transplantar planters 

Sessió 4: Transplantem planters... 

Sessió 5: Manteniment hort 

Sessió 6: Fem les cassetes per els tomàquest, pèssols, mongetes i pebrots 

Sessió 7: Eines de l’hort 

Sessió 8: Plagues i malalties 

Sessió 9: Activitats de cloenda: 



3r i 4rt: ADOPTEM UN CULTIU DURANT L’ESTIU 

P3: FEM CONFITURA DE MADUIXES 

P4 i P5: FEM BOSSES AROMÀTIQUES 

1r i 2n: FEM UNA AMANIDA 

5è i 6è: FEM UN GAZPACHO 

I... A 6è PER DESPEDIR-LOS... US REGALEM UN CULTIU!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ Nº1: PRESENTACIÓ 

INFANTIL: Presentació 

L’hort es vida! 

Descoberta hort: color, textura, olor… 

Què trobem a l’hort?  

-‐ Terra i aigua: “menjar de les plantes” 

-‐ Plantes 

Activitat1: Toquem la terra 

Activitat2 : Imaginem plantar una llavor (bebè de planta)  

-‐ Fem un forat a la terra. 

-‐ Posem la llavor dins el forat. 

-‐ Tapem el forat. 

-‐ La reguem. 



-‐ I… poc a poc creixerà, com tots nosaltres! 

-‐ En l’activitat 3 veurem que passa sota terra. 

Activitat3: Presentació Cicle creixement flors. (fitxe nº 1) 

I, ara que ja coneixem l’hort… SOM ELS GUARDIANS DE L’HORT! 

PRIMÀRIA: Presentació 

L’hort es vida! 

El vostre hort! 

Descoberta hort 

Què trobem a l’hort?  

-‐ Terra i aigua 

-‐ Tipus de plantes: verdures, llegums i hortalisses. 

Què necessita l’hort per viure? 

-‐ Aigua 

-‐ Terra  

-‐ Llum 

Activitat1: El cicle de creixement de les plantes.(fitxa nº1)  A través de dibuixos ordenar 

correctament les diferents fases. (des de llavor fins planta adulta) 

Activitat2: Buscar dins les parades petits brots de plantes. 

Activitat3: Què farem a l’hort? Relacionar diferents dibuixos amb el seu significat i 

explicació de que es un planter i els seus avantatges a l’hora de plantar. 

Activitat4 : Imaginem plantar una llavor  

-‐ Fem un forat a la terra. 

-‐ Posem la llavor dins el forat. 

-‐ Tapem el forat. Com cal fer-ho? Perquè? 

-‐ La reguem. 

-‐ I… poc a poc creixerà, com tots nosaltres! 

Explicació funcionament sessions. (5 min. Explicació i 25 min.  treballant a l’hort) 

Presentació de les normes: 

-‐ No es pot trepitjar les parades. Explicació del perquè. 



-‐ Cal respectar i cuidar  tots els cultius. Explicació perquè. 

 

 

SESSIÓ Nº2: PLANTEM... 

 

INFANTIL: Plantem les flors, les plantes aromàtiques i les maduixes! 

 

 

PRIMÀRIA: Fem planters! 

L’hort es vida! 

Comencem a plantar... 

Activitat 1: Fem planters!  

-‐ Agafem els yogurts... 

-‐ El cubrim d’adob... 

-‐ Fem un foradet... 

-‐ Posem les llavors... 

-‐ Reguem els planters. 

Observar i experimentar la germinació de les plantes. 

Observar i experimentar el cicle vital de les plantes 

Conèixer les diferents maneres de conrear (sembra, planter...) 

 

 

SESSIÓ Nº3: PREPAREM HORT PER TRASPLANTAR... 

 
Observem planters i preparem hort per transplantar planters 

L’hort es vida! 

Comencem a plantar... 

Activitat 1: Presentació de les eines. 

Activitat 2: Preparem la terra 

-‐ Fase1: remoure la terra per aconseguir que els nutrients de la terra es barreijin, 

entri oxigen i fer la terra menys compacte. 

-‐ Fase2: Aplanar la terra perquè tots els cultius rebin la mateixa aigua. 

-‐ Fase 3: Fem carrils per estalviar aigua, evitar que creixin males herbes per el 

voltant de les plantes i perquè regar sigui més ràpid  i eficaç. 

 

 



SESSIÓ Nº4: TRASPLANTEM ELS PLANTERS... 

 

L’hort es vida! 

 

 

Activitat 1: Trasplantem 

-‐ Fem un forat a la terra amb la pala (clavem la pala verticalment a la terra i la 

mouem de costat a costat. 

-‐ Treiem el planter amb compte de no trencar masses arrels 

-‐ Posem la planta dins el forat i tapem... Es important apretar la planta per tal que 

s’aguanti dreta; presionar amb el palmell. 

-‐ Un cop plantat el cultiu, posem una capa d’abob al voltant de tots els cultius 

(per el carril) 

-‐ Per ultim... reguem les plantes en abundància i tornem a presionar la planta. 

 

Cal regar en abundància al trasplantar per facilitara que les arrels s’obrin sota terra. 

 

 

 

SESSIÓ Nº5: MANTENIM L’HORT... 

 

L’hort es vida! 

QUE vol dir mantenir l’hort? Quines feines son diàries? 

 

Les feines de manteniment son aquelles que em de fer diàriament:  

-‐ Treure les males herbes per a que no es menjin els nutrients de la terra i els 

cultius es vegin afectats. 

-‐ Netejar l’hort amb el rastrell... 

-‐ Podar les fulles seques dels cultius (es important fer-ho amb molt de cuidado 

per arrencar només les parts que estàn realment seques) 

-‐ Revisar i observar tots els cultius per evitar plagues o invassions d’insectes; 

cargols, formigues, mosques... 

-‐ I... regar! Per fer-ho no em de mullar la planta, per no cremar-la, i si es pot, es 

millor fer-ho a primera hora del mati o de la tarda.  

 

 

 



SESSIÓ Nº6: FEM CASSETES... 

 

L’hort es vida! 

 

(veure Fitxa número 8) 

Els tomàquets i els pessols cauen! 

 

 

SESSIÓ Nº7: EINES DE L’HORT... 

 

L’hort es vida! 

 

(veure Fitxa número 5) 

 

 

 

 

SESSIÓ Nº8: PLAGUES I MALALTIES... 

 

L’hort es vida! 

 

(veure Fitxa número 9) 

Desgraciadament el nostre hort agrada a molts insectes... que podem fer? Es 

important tenir en compte que no podem posar insecticides químics perquè la planta 

absorviria el químic i no ens podriem menjar el fruit o la fulla! Ens intocsicariem! 

Cal buscar insecticides fets a partir d’elements naturals o fer nosaltres mateixos un 

remei cassolà. 

Començem per detectar el tipus de malatia o plague: 

-‐ CARGOLS: Propi dels llocs humits, es menjen els fruitt i les fulles. Son 

hemafrodites, per tant es reproduexin ràpida i facilment. 

-‐ BABOSSES: Surten a menjar de nit, de dia estàn sota terra. Es reprodueixen 

molt ràpid i per això pot suposar un greu problema per el nostre hort. Sabrem si 



tenim babosses si veiem en les fulles de les plantes mossegades rodones i 

allargades. 

-‐ CUCS: Viuen a sota les fulles i son molt voraces. Normalment son de color verd 

(ja que s’alimenten de la clorofil.la de les plantes) 

-‐ MOSCA BLANCA: Viuen a sota les fulles i gairebé sempre en colònies. Es 

reconeixen perquè quan mous les fulles revoluteigen i es mouen. Menjen la 

savia de la planta. Cal estar alerta perquè son transmissores de virus i 

normlment provoca també, l’aparició de fongs a les plantes. 

-‐ PUGÓ: sol concentrar-se en el brots tendres de les plantes. Es símptoma de 

estres o un canvis climatològics; estres vegetatiu, canvi de la composició de la 

terra... Ataca de forma massiva. Cal estar alerta perquè son transmissores de 

virus i normlment provoca també, l’aparició de fongs a les plantes. 

 

 

 

 

Plantes com insecticides naturals: 

> Ajenjo (Artemisia absinthium), Insecticida contra el pulgó, àcars i formigues. 

Macerar la planta una setmana en agua, amb la proporción de 300 gr. De planta fresca 

i 1litre d’aigua. Pulveritzar tota la planta cada 15 dies. 

> Lavanda (Lavandula officinalis). Sus flores ahuyentan la polilla del armario y es 

una planta melífera y que atrae insectos beneficiosos como la crisopa. 

> Poleo (Mentha pulegium). Espanta totes les formigues. 

> Albahaca (Ocimun basilicum). Associada al cultiu de tomàquets com a insecticida 

per a la mosca blanca. 

> Salvia (Salvia officinalis). Repèl qualsevol insecte volador. 

> Romaní (Rosmarinus officinalis) Com a repelent de puses i garrapates 

>Ortiga (Urtica sp. ). Ajuda a les plantes i actua com a insecticida. Estimula el 

creixement de les plantes. Sense diluir actua com a insecticida, diluit; 1kg de ortiga 

fresca o 200gr de planta seca en 10 litres d’aigua, actua com a potenciador del 

creixiement dels cultius. 

 



Remeis ecològics: 

-‐ Preparats cassolans: 

-‐ · Infusió d’all: Deixar en agua durant 24h els alls. Un cop pasadse bullir a foc 

lent durant 20 minuts. Es deixa refredar i s’aplica. S’utilitza per a combatre el 

pulgó i les formigues. 

-‐ · Infusió de pells de ceba: Es separen les pells de dues o tres cebes i es 

diexen en remull, amb aigua calenta, durant 24 hores. S’utilitza contra el pulgó i 

els fongs.  

-‐ · Alcohol de All: Posar sis gra d’alls en la licuadora amb mig litre d’alcohol 

suau i mig d’aigua. Liquar durant 3 minuts. Col.locar una tela i envasar en una 

ampolla tapada i deixar refredar al congelador. Un cop fred ja es pot aplicar. 

-‐ · Babosas, cargols i bixets bola:  s’eliminan amb cerveza. Soterrar al ras del 

terra en llaunes tallades per la meitat. Els bixets, degut a la forta olor de la 

cervesa cauràn dins la llauna i no podràn sortir 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ Nº9: ACTIVITATS DE CLOENDA... 

 

L’hort es vida! 

 

El curs s’acaba... i... es hora de menjar-nos els fruits del nostre treball: 

3r i 4rt: ADOPTEM UN CULTIU DURANT L’ESTIU 

Per tal de que les plantes no morin durant l’estiu, uns quants alumnes adoptaràn una 

planta: 

3rA: Irene, Izan, Montse, Joan Manel, Carles, Alba, Carla, Julian, Alfonso i Hichan 

3rB: Linda, Emma, Karima, Rafa, Lara i Yorya. 

4rtA: 

4rtB: Javier Garcia, David Hinojosa, Josep Migens, Natan Navarrete i Alex Rodríguez 

P3: FEM CONFITURA DE MADUIXES 



Mentrestant els petits fan confitura de maduixes! 

P4 i P5: FEM BOSSES AROMÀTIQUES 

Amb P4 i P5 farem bossetes aromàtiques perquè se les enduguin a casa.  

-‐ Anem a l’hort i tallem fulles de marialluisa, lavanda, orenga, menta i farigola. 

-‐ O trossejem tot... 

-‐ Posem una miqueta en cada bosseta... i ja tenim la nostre bossa aromàtica per 

possar-la dins el nostre armarim, al cotxe, a la tauleta de nit... 

1r i 2n: FEM UNA AMANIDA 

Amb 1r i 2n farem una amanida! 

-‐ Anem a l’hort i recollin enciams i tomàquets... 

-‐ Tornem a classe i comencem netejan les fulles de l’enciam i els tomàquets. 

-‐ O trossejem tot i tallem els tomàquest... 

-‐ O amanim... i... Ja podem menjar la nostre amanida ecològica! 

5è i 6è: FEM UN GAZPACHO 

Amb 5è i 6è farem un gazpacho... 

-‐ Anem a l’hort i recollim tomàquets, cebes, pebrots i cogombre. 

-‐ Netejem i pelem els tomàquets, cebes, pebrots i cogombre... 

-‐ O trossejem tot i... o pasem per la termomix... I ja tenim el gazpacho! 

 

I... A 6è PER DESPEDIR-LOS... US REGALEM UN CULTIU!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VALORACIONS FINALS. 

 

Respecte els alumnes: 

-‐ Gran implicació per part dels alumnes, se l’han fet seu! 

-‐ Exceptuan alguns grups, s’ha respectat i cuidat molt l’hort. 

-‐ Han assolit adequadament els continguts; com es planta, que vol dir mantenir 

l’hort, com detectar malalties... 

-‐  

Respecte la comissió: 

-‐ De cara a l’any vivent seria important definir clarament les funcions de cada 

membre de la comissió, aixó com les de la monitora de l’hort i el professorat. 

-‐  

Respecte la coordinació i implicació professorat 

-‐ Tot i que al principi va costar una mica la coordinació i implementació del 

projecte, s’ha aconseguit una gran implicació per part del professorat.  

-‐ De cara a l’any vivent, seria important informar setmanalment al professorat de 

les activitats i continguts treballats a l’hort, així es podrien ampliar els 

continguts dins de l’aula. 



 

En general: 

-‐ A causa dels canvis climàtics d’aquesta estranya primavera, l’absencia de la 

monitora per malaltia...el cicle vital de l’hort s’ha vist afectat. 

 

Propostes: 

- Compostador posar-lo en un lloc que dongui el sol 

- Monitor/a de l’hort, deixar una hora setmanal per organització i preparación hort. 

- Setembre 2010 inici separació restes orgàniques menjador. 

- Per tal de poder treballar l’hort mes profundament seria recomanable reduir les 

activitats a un cicle. Aixó s’aconseguiria un treball més continuu i comlet: proposta de 

cursos per treballar a l'hort: cicle mitja: 3r i 4r i cicle superior: 5e i 6s 

- L’hort es una font inagotable de coneixements i continguts, ara bé, de cara al curs 

vivent podria ser interessant treballar-ho també des de classe! Si només es treballa en 

l’estona de l’hort, els continguts queden limitats. En una hora es impossible reflexionar 

entorn els continguts, explicar la pràctica que es farà i per suposat fer aquesta 

pràctica; com pot ser plantar, regar…  

D’aquesta manera es podria fer un treball molt més enriquidor; treballar el clima 

(contabilitzant els dies de pluja, temperatura exterior…), realitzan fitxes de cada 

sessió, portant un diari de creixement de cada cultiu, fem experiements per saber 

quines osn les característiques del subsol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL 

INCIDÈNCIES 

HORT       

DATA 

TIPUS 

INCIDÈNCIA PROPOSTA RESOLUCIÓ 

17.03.10  URGENT 

 Sessió 18.03.10: Ja que 

ni 1r ni 2n poden venir a 

l’hort, aprofitar les 2 

hores amb P3 A i B i així 

recuperem sessions.   

  

 TENIR EN 

COMPTE 

 8 Abril: Formació hort, 

escoles verdes?   

  

 TENIR EN 

COMPTE  Compostador? 

 Inici el curs 

proper. 

  

 TENIR EN 

COMPTE 

En el calendario no s’ha 

tingut en compte ni el 

grup de l’aula d’acollida 

ni els de la USSE 

Establir  

quincenalment 

un pati de 

dimarts o 

dijous. 



 22.03.10 

 TENIR EN 

COMPTE 

Les sessions son molt 

curtes. No pots treballar 

de forma continua ni 

profunda. 

Proposta: donar mes 

hores a cicle inicial, mitja 

i superior per poder fer 

un projecte amb 

continuitat i continguts. 

 

 Laudelina: 

despres de 

reunió; estar 

d’acord, posa 

al davant el 

contingut i 

continuitat. 

Comissió de 

inicial, mitja i 

superior: 

d’acord 

també. A 

l’espera de 

dir-ho a cicle 

infantil. 

Monitora hort; 

d’acord  

 22.03.10 

comissio 

 TENIR EN 

COMPTE 

ABRIL  

14,15,16 marxa 2n de 

colònies. 

21,22,23, marxa 4rt. De 

colònies. 

29 2n i 4rt danses 

(marxen fora)   

 22.03.10 

Laudelina 

 TENIR EN 

COMPTE 

Perquè tothom tingui 

clar que i quina feina te 

en relació a l’hort, amb 

la Laudelina em decidit 

fer un document de 

competències i funcions.   

   CANVI GRUP 

Canvi de grup de 

divendres 26 per 1rA i B   

 24.03.10  URGENT 

 Ara ja portem un mes i 

mig treballant l’hort, per 

això, poc a poc nem 

trobant el camí. Per tal   



adecuar les propostes i 

planificar els nous grups 

de despres de setmana 

santa crec que seria 

interessant, si es 

possible, trobar-nos. Ja 

em diras. 

Ahir vaig parlar amb la 

Laudelina i està d’acord, 

pensa que a la reunió 

hauria de ser-hi; 

comissió hort, cap 

d’estudis, coordinadors 

de cicle i jo. 

 25.03.10  CANVI GRUP  P3A es canvia per P3B   

   CANVI GRUP 

 P3B i C en la sessió de 

divendres 26 de març 

cediesen el seu espai a 

1r.A i 1r. B   

 04.04.10 

A TENIR EN 

COMPTE  Trucar cooperatives…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


