
                     Generalitat de Catalunya 
                     Departament d’Educació 
                     Escola Les Roques Blaves 
 

 1

PROGRAMACIÓ DE L’ÀREA:  Projecte de cicle.  
“L’hort a l’escola”  

CICLE:  Mitjà  NIVELL: 1r i 
2n 

 
 

JUSTIFICACIÓ 
 
La realització d’un hort a l’escola s’ha vist necessari com a suport i ampliació dels aprenentatges curriculars adquirits a l’aula,i com a 
element integrador dels nens amb NEE. També pot ajudar a fomentar en els/les alumnes una actitud cooperadora, responsable i 
d’acceptació dels imprevistos que succeeixen a la vida i que ens fan adonar com és important l’adaptació i estar preparats per la 
frustració  dels nostres plans. Creiem que el contacte amb la naturalesa, veure aquesta com un ésser viu que neix, creix, es 
reprodueix i mort farà que els nens prenguin consciència de que s’ha de cuidar i estimar i puguin aprendre a gaudir del nostre entorn 
amb comprensió i respecte. 
 
 
 
 

Contribució del projecte al desenvolupament de les COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
En el treball relatiu  a activitats d’hort tant a l’aula com a l’espai propi d’hort es potencia el desenvolupament 
de múltiples aspectes integrats en les competències  bàsiques . Tot seguit se’n recull una a una amb el 
ventall d’objectius que poden ser desenvolupats  a partir del  projecte  de l’hort. 
 
1.- Competència social i ciutadana  
 
- Practicar el diàleg i la negociació per a arribar a acords. 
- Desenvolupar la mediació verbal 
- Desenvolupament dels pensaments o habilitats cognitives necessàries per a poder solucionar problemes interpersonals: 
  - Pensament causal: capacitat de determinar a on és el problema. 
  - Pensament alternatiu: capacitat de generar el major nombre possible de solucions un cop s’ha formulat el problema. 
  - Pensament conseqüencial: capacitat de preveure les conseqüències de les accions pròpies i alienes. 
  - Pensament de perspectiva: capacitat de posar-se en lloc de l’altre, de sortir de l’egocentrisme. 
  - Pensament de mitjans-fi capacitat de tenir objectiu i saber seleccionar els millors mitjans per a aconseguir-los. 
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2.- Competència matemàtica  
 
- Interpretar i expressar amb claredat  diferents dades, com a mitjà per a continuar aprenent al llarg de la vida i per participar efectivament en la vida social. 
- Conèixer i utilitzar elements matemàtics (mesures, símbols, figures geomètriques, perímetre...) en la vida quotidiana. 
- Posar en pràctica processos de raonament per a solucionar problemes i obtenir informació, seguir cadenes argumentals i identificar idees fonamentals. 
 
 

Contribució del projecte al desenvolupament de les COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
3.- Tractament de la informació i competència digit al 
 
- Fer ús de recursos tecnològics per a resoldre problemes reals de forma eficient, avaluant i seleccionant noves fonts d’informació. 
- Utilitzar tècniques i estratègies per a cercar, seleccionar, registrar i tractar informació.. 
- Organitzar, relacionar, analitzar la informació per a transformar-la en coneixement. 
- Ser conscient de la utilització de les TIC com a instrument de treball intel·lectual. 
- Identificar i resoldre problemes bàsics del programari i del maquinari. 
- Processar, gestionar i analitzar la informació obtinguda de forma crítica tant a nivell de treball individual com a nivell col·lectiu. 
- Utilitzar les TIC com a eines per  organitzar informació i orientar-la per  aconseguir objectius d’aprenentatge i treball. 
 
4.- Competència cultural i artística  
 
5.- Competència en comunicació lingüística i audiov isual  
 
- L’ús social de la llengua. Competència oral: interacció –escolta i producció-, mediació –gran grup i grups reduïts-. 
- Ser progressivament competent en l’expressió i comprensió dels missatges orals i escrits que s’intercanvien amb utilització activa i efectiva de codis i 
habilitats verbals i no verbals i de les regles pròpies de l’intercanvi comunicatiu en diferents situacions. 
- Ser capaç d’usar funcionalment la reflexió, revisant i reformulant les seves produccions. 
- Cercar, triar i processar la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals. 
- Comprendre i composar missatges diferents, amb intencions comunicatives. 
- Expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligibles sobre espais, fets, problemes i fenòmens, socials, naturals i  tecnològics. 
- Comunicar idees i informacions de manera oral, escrita, visual i utilitzant les TIC per a informar, per convèncer, per dialogar. 
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6.- Competència per aprendre a aprendre  
 
- L’adquisició de la consciència de les pròpies capacitats intel·lectuals, emocionals I físiques del procés i les estratègies per a desenvolupar-les del que pot 
fer amb ajuda d’altres persones o recursos. 
- Ser conscient del que sap i del que cal aprendre, de com s’aprèn i de com es gestionen i controlen els processos d’aprenentatge. 
- Ser conscient de les carències i tenir motivació i voluntat per superar-les. 
- Augmentar progressivament la seguretat per afrontar nous reptes d’aprenentatge. 
- Tenir consciència i regulació conscient de les capacitats que entren en joc en l’aprenentatge: l’atenció, la concentració, la memòria, la comprensió, 
l’expressió lingüística. 
 
 
 

Contribució del projecte al desenvolupament de les COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
- Fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles. 
- Ser capaç: d’auto avaluar-se i auto regular-se, d’adquirir responsabilitat i compromís personal, saber administrar l’esforç, acceptar les errades i aprendre 
de i amb les altres persones. 
- Adquirir coneixements, habilitats i actituds que permeten participar, prendre decisions, triar com comportar-se en determinades situacions i 
responsabilitzar-se de les eleccions i decisions adoptades. 
- Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords. 
- Plantejar-se metes a aconseguir en diferents terminis. 
 
7.- Competència d’autonomia o iniciativa personal  
 
- Tenir una actitud positiva davant dels canvis, amb flexibilitat per adaptar-se al que es vagi presentant. 
- Relacionar-se, cooperar tenir empatia, valorar les idees dels altres, dialogar, negociar, fer saber als altres les pròpies decisions, treballar en equip. 
- Poder transformar les idees en accions, proposant, planificant i portant a terme pensaments i projectes. 
- Analitzar possibilitats i limitacions, extreure conclusions i valorar possibilitats de millora de projectes. 
- Tenir visió estratègica de reptes i oportunitats per aconseguir l’èxit en les tasques empreses. 
- Valorar el treball propi i veure com millorar-lo. 
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Competències pròpies de l’àrea 
 
1.- Competència en el coneixement i la interacció a mb el món físic  
 
- Adquirir habilitat per a interactuar en l’entorn més proper: moure’s en ell i resoldre problemes on hi  intervinguin els objectes i la seva situació. 
-  Planificar i utilitzar solucions tècniques amb idees de sostenibilitat  i eficàcia relacionades amb la vida quotidiana i el món laboral. 
- Percebre adequadament l’espai físic tant a gran escala com en l’entorn immediat i interactuar amb ell. 
- Ser conscient de la influència de les persones en l’espai físic, de la importància que tots es beneficiïn del desenvolupament. 
- Observar i analitzar la realitat. 
- Identificar problemes i obtenir conclusions a partir de proves per a comprendre i prendre decisions relacionades amb el món físic, la salut i la qualitat de 
vida. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
1. Participar en converses de grup, pensar i 
expressar-se i comunicar-se oralment a l’hora 
d’exposar les seves idees. 
2. Mostrar interès per les aportacions dels altres 
i respectar-los el torn de paraula. 
3. Participar en el treball cooperatiu amb el grup 
per argumentar i consensuar. 
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
 
PARLAR I CONVERSAR 
 
-Explicació oral d'experiències, d’observacions. 
-Apreciació de la necessitat de pensar el que es vol 
comunicar. 
-Ganes de compartir les vivències. 
-Ganes de fer-se entendre i de millorar la pròpia 
expressió. 
-Interès i gust per participar. 
-Espontaneïtat en prendre la iniciativa. 
-Respecte al torn de paraules. 
 
ESCOLTAR I COMPRENDRE 
 
-Gust en l’actitud d’escoltar. 
-Comprensió de les informacions que aporten els  
mestres i els propis companys i companyes. 
-Comprensió del lèxic propi de l’espai i la feina que 
fem i utilització del mateix en el context significatiu.  
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
- Participar de forma adequada en les situacions 
comunicatives habituals en el context escolar i social, 
respectant les normes d’interacció oral i mostrar 
interès i respecte quan parlen els altres. 
- Comprendre tot tipus de missatges orals que es 
produeixen en activitats d'aula, situacions 
d'aprenentatge i vida quotidiana. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

 

 

LLEGIR I COMPRENDRE 
 
- Comprensió de les informacions dels textos 
vinculats. 
- Lectura, comprensió i anàlisi guiada d’informacions 
i relats procedents de documents audiovisuals i de 
mitjans de comunicació. 
- Saber contestar preguntes a partir del text la 
resposta de les quals comporta relació amb els 
coneixements de cadascú o elaboració d’inferències. 
- Interès per llegir llibres de contingut propi de l’hort, 
plantes, jardineria, natura.... 
-Iniciació a cerques d’informació a Internet,  
- Interès pels textos escrits com a font d’informació i 
aprenentatge i com a mitjà de comunicació, 
d’aprenentatges. 
 
ESCRIURE 
- Escriptura de vivències, d'observacions, 
experiències, etc 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, 
SOCIAL I CULTURAL 
 
4. Aproximar-se a l’estudi de la realitat natural i 
social de forma significativa. 
5. Identificar els principals elements de l’entorn 
natural, analitzar les seves característiques i 
interaccions amb el món social. 
6. Identificar i valorar críticament la intervenció 
humana en el medi i el seu impacte al llarg del 
temps. 
7. Reconèixer en el medi natural, social i 
cultural els canvis i les continuïtats relacionats 
amb el pas del temps.  
8. Utilitzar de manera responsable i creativa les 
TIC i el material relacionat amb l’experimentació 
i el treball de camp, tant com a eines per a 
obtenir  informacions, com a instruments per 
aprendre i compartir coneixements. 
 

-Organització del text per a millorar la coherència i la 
cohesió amb l’ajuda de pautes i utilitzant els 
coneixements lèxics i morfosintàctics de l’edat. 
- Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura dels 
textos: pensar, escriure i revisar. 
- Interès per la bona presentació dels textos escrits i 
per aplicar-hi els coneixements ortogràfics apresos. 
Sentit estètic de la seva presentació formal. 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I 
CULTURAL 
 
L’ENTORN I LA SEVA CONSERVACIÓ 
- Reconeixement dels elements naturals i 
humanitzats i l’impacte de l’activitat humana al 
paisatge. 
 
EL MÓN DELS ÉSSERS VIUS 
 
-- Caracterització de la funció de nutrició, relació i 
reproducció en les plantes a partir de l’observació. 
 - Classificació del diferents grups de plantes 
(herbes, arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir 
d’algunes característiques observables. 
- Identificació d’activitats econòmiques relacionades 
amb el cultiu de les plantes. 
- Interès per la protecció i cura de les plantes de 
l’entorn proper. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I 
CULTURAL 
 
- Reconeixer i explicar  relacions entre el medi físic i 
les formes de vida i activitats humanes, mostrant una 
actitud de respecte pel medi. 
- Participar activament en el treball en grup.  
- Identificar els principals elements de l’entorn 
natural fent una anàlisi de les seves característiques 
i interaccions amb el món social. 
- Classificar les plantes de l’entorn proper. 
- Valorar positivament la pràctica de determinats 
hàbits relacionats amb la higiene, l’alimentació i 
l’exercici físic. 
- Reconèixer els canvis i les continuïtats relacionats 
amb el pas del temps 
- Utilitzar de manera responsable les TIC. 
- Reconèixer les parts de la plantes i les seves 
funcions bàsiques. 
- Participar en l’elaboració i avaluació del projecte. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

9.- Reconèixer les parts de les plantes. 
10.- Entendre les funcions bàsiques de les 
plantes. 
11.- Relacionar la bona alimentació amb la 
salut. 
12.- Participar en l’elaboració, realització i 
avaluació del projecte. 

LES PERSONES I LA SALUT 
- Coneixement de la necessitat d’una alimentació 
variada i equilibrada per a una vida saludable. 
 
  

 

 
 
 
 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 CANVI I CONTINUITATS EN EL TEMPS 
 
- Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les 
nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi de l’evolució 
de l’agricultura al llarg del temps, comparant cultures 
allunyades en l’espai o el temps. 
- Anàlisis de l’ utillatge a partir del treball cooperatiu  
 
MATÈRIA I ENERGIA 
- Reconeixement dels usos socials de l’aigua i la 
importància de l’ús responsable. 
- Responsabilització en el manteniment de la neteja, 
l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a 
casa. 
 
ENTORN, TECNOLOGIA I SOCIETAT 
- Identificació d’eines i màquines utilitzades en 
diferents èpoques històriques i la seva relació amb 
les condicions de vida i de treball. 
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 - Reconeixement i utilització dels elements bàsics 
de l’ordinador i del programari: finestres menús. 
- Ampliació en l’ús de les funcions del programari 
bàsic de processador de text, presentació, dibuixos, 
imatges. 
- Cerca, amb ajudes, a Internet. Reconeixement de 
les pàgines web. 
- Ús de la càmera fotogràfica. 

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
13. Apreciar els efectes beneficiosos envers la 
salut de l’exercici físic i de l’adquisició d’hàbits 
higiènics, alimentaris i posturals. 
14. Utilitzar el coneixement del propi cos, les 
capacitat físiques i les habilitats motrius per a 
resoldre i adaptar el moviment a les necessitats 
o circumstàncies de cada situació. 
15. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i 
autònoma principis i regles per a resoldre 
problemes motors en la pràctica d’activitats 
físiques. 
16. Regular i dosificar l’esforç assolint un nivell 
d’autoexigència d’acord amb les pròpies 
possibilitats i les característiques de la tasca. 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ 
 
- Descobriment dels moviments orgànics i funcionals 
relacionats amb el moviment. 
- Adequació de la postura a les diferents necessitats 
motrius. 
- Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i 
la dels altres. 
 
HABILITATS MOTRIUS I QUALITATS FÍSIQUES 
BÀSIQUES 
 
- Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i 
específiques en medis i situacions que se presenten 
quan treballem en situacions no habituals d’aula. 
- Elaboració d’un control motriu i domini corporal per 
realitzar accions no habituals. 
 
 

EDUCACIÓ FÍSICA 
 
- Interesar-se per la cura del propi cos, per la salut, 
la alimentació  i de la higiene. 
- Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia 
actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de 
moviment. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

MATEMÀTIQUES 
 
17. Comprendre la relació entre els nombres i 
l’expressió d’informacions i coneixements de 
l’entorn. 
18. Reconèixer situacions-problema de l’entorn i 
utilitzar les matemàtiques per a resoldre-les 
triant els recursos que es considerin més 
adients i explicant-ne l’elecció. 
19. Comprendre el sistema de numeració 
decimal i el significat de les operacions.  
20. Calcular amb fluïdesa i fer estimacions 
raonables tot utilitzant diferents tècniques: 
càlcul mental, escrit, calculadora... 
21. Identificar i descriure formes geomètriques 
de l’entorn, tot utilitzant el coneixement dels 
seus elements i de les seves propietats. 
22. Comprendre les magnituds mesurables i el 
procés de mesurar, i aplicar les unitats d’ús 
habitual, les tècniques i els instruments de 
mesura adequats a cada situació. 

MATEMÀTIQUES 
 
NUMERACIÓ I CÀLCUL 
 
- Comprensió dels nombres i de les seves formes de 
representació i del sistema de numeració. 
- Reconeixement de la fracció com a part d’una 
unitat. 
- Aplicació dels nombres decimals i fraccionaris a 
contextos reals. Coneixement i ús del sistema 
monetari: l’euro i els cèntims. 
-Comprensió dels significats de les operacions i de 
les relacions que hi ha entre unes i altres. 
- Comprensió de la funcionalitat del càlcul i 
l’estimació. 
- Ús de la calculadora per a desenvolupar el càlcul. 
- Selecció adequada del tipus de càlcul segons la 
situació: càlcul mental, càlcul escrit i calculadora. 
 
RELACIONS DE CANVI 
 
- Interpretació d’equivalències en l’ús de diferents 
unitats de mesura. 
- Relació perímetre-longitud i àrea-superfície. 
 
 
ESPAI I FORMA 
 
- Anàlisi de les característiques i propietats de les 
figures geomètriques aplicades a l’entorn proper de 
l’hort.. 

MATEMÀTIQUES 
 
- Comprendre situacions-problema de l’entorn 
proper. Cercar i seleccionar les dades necessàries i 
estimar una resposta. Desenvolupar estratègies de 
solució. Expressar el procés de solució i la resposta. 
- Interpretar el valor posicional del sistema de 
numeració decimal. Interpretar i utilitzar de forma 
adequada els nombres naturals, els fraccionaris i els 
decimals com expressió concreta de l’aproximació 
de la mesura. 
- Comprendre i utilitzar el significat de les operacions 
amb els nombres naturals de forma apropiada a 
cada context.  
- Utilitzar els algorismes del càlcul escrit, de les TIC i 
la calculadora. Seleccionar el càlcul adient a cada 
situació: mental, escrit, amb mitjans tècnics. 
- Identificar, reconèixer i descriure les figures planes 
i cossos geomètrics de l’entorn. 
- Seleccionar de forma adequada a cada situació la 
unitat i l’instrument de mesura adient de les 
magnituds de longitud, massa i temps. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 MESURA 
 
- Comprensió de les magnituds mesurables, de les 
unitats i del procés de mesurar. 
- Reconeixement de les magnituds de longitud, 
massa, capacitat, àrea, temps, amplitud d’angles. 
- Ús de múltiples i submúltiples de la unitat. Ús de 
decimals i fraccions com a nombres que permeten 
aproximar la mesura. 
- Ús de les unitats més comuns del S.I. longitud (m, 
cm, mm); massa (kg, g); 
- Equivalència d’unitats més comunes en contextos 
significatius. Interpretació d’equivalència en l’ús de 
diferents unitats de mesura. 
- Comprensió i ús de les unitats de temps (any, mes, 
setmana, dia, hora, minut) i de les seves relacions. 
Coneixement del calendari. 
- Aplicació de tècniques i instruments adequats per a 
mesurar. 
- Selecció de la unitat més adequada i de 
l’instrument per a realitzar una mesura. Ús de regle i 
cinta mètrica i balança. 

 

 
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ  

Activitats fetes a les sessions de projecte  
Activitats transversals inter-nivell  
Autoavaluació final de projecte. 

Observació a l’aula i a l’hortet. 
Control resum de les activitats  
Graella d’autoavaluació amb el criteris, adaptats al 
vocabulari del nen-a. 
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TEMPORITZACIÓ 
 

TEMPORITZACIÓ ANUAL MESOS (1h setmanal).     2n NIVELL DE CILE MITJÀ. CURS 2.015-2.016 
 PART PRÀCTICA PART TEÒRICA 
 

OCTUBRE 
 

   

 
NOVEMBRE 

 
Primers contactes amb l’espai de l’hort. Observació de l’hort  Valoració i determinació de les plantes  

que es cultivaran a l’hort 
Valorem el manteniment que cal portar a terme, compres de 
materials.  

 
DESEMBRE 

 
Organització dels grups, repartiment de les tasques a l’hort.  

 
GENER 

 

Traiem herbes, preparem la terra, preparació de les torretes per 
sembar... 

Concepte d’hort 

 
FEBRER 

 
Sembra a les jardineres, plantem amb planter a l’hort 

Treballem sobre les plantes cultivades: enciam, patata, col, bleda, 
espinacs, faves... 

 i de les eines necessàries pel conreu: pala, rasclet, aixada,  
arpellot... 

Les matemàtiques a l’hort  
Investigació dels aliments que plantem a l’hort  i la seva  

 influència en la nostra salut. 
Investigació sobre tractament dels aliments. Quin camí recorren 

fins arribar a la nostra casa. De l’hort a la taula 
Introducció  sobre l’agricultura en diferents èpoques. 

 Evolució històrica de l’agricultura, tècniques de cultiu i eines. 

 
MARÇ 

 
Cura, cultiu i recol·lecció segons calendari de sembra 

 
ABRIL 

 
Cura i recol·lecció segons calendari de sembra 

 
MAIG 

 
Cura i recol·lecció segons calendari de sembra  

 
JUNY 

 
Cura recol·lecció i final de l’hortet Valoració i avaluació del projecte 
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