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Introducció
A partir del conveni amb l’escola Joan Bruguera de Girona, durant el curs 2014‐2015, es van
planificar i realitzar diverses sessions mensuals per a diferents cursos de Cicle Mitjà de l’escola on, a
partir de l’eix temàtic de l’hort, i aprofitant la presència i coneixement dels estudiants voluntaris de
la UdG, els infants treballarien diversos continguts transversals propis del currículum del curs.
El pla pilot va servir per revifar l’hort de l’escola i que, a dia d’avui, és un instrument complementari
però imprescindible de l’àrea de coneixement del medi natural. En definitiva, aquest és un projecte
de treball en equip, de foment del respecte i sensibilitat envers el camp i les persones que hi
treballen i de posada en valor de la importància del medi natural.
Com a resultat d’aquestes sessions de treball a classe i de pràctica a l’hort, s’ha generat un bon
nombre de fitxes didàctiques relacionades amb les tasques desenvolupades a l’hort, així com sobre
coneixements pràctics sobre mètodes de cultiu, tipologia d’espècies vegetals i animals i tipus de sòls.
Amb la voluntat de poder compartir els fruits d’aquest projecte i les experiències viscudes, des de la
Oficina de Cooperació es posa a disposició aquesta guia didàctica a través d’una plataforma en línia.
On s’hi dipositaran tots els recursos didàctics generats perquè aquest projecte pugui ser replicat en
altres centres d’educació primària.
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Objectius
Objectius principals


Apropar els alumnes de l’escola a l’entorn i aprofundir en conceptes de sostenibilitat,
ecologia i medi ambient.



Fomentar uns hàbits d’alimentació saludable i ecològica.



Posar en pràctica de tots els coneixement adquirits.

Objectius, continguts i activitats
Continguts
Objectiu principal

Objectiu secundari
Fomentar una actitud
respectuosa amb la
Terra com a font de vida
i desenvolupar llaços
afectius amb el món
natural.

Conèixer l’entorn
natural, per
comprendre’l, estimar‐
lo i cuidar‐lo.

Conceptuals

Procedimentals

Actitudinals

Posar en valor que els
recursos naturals són
limitats.

Conèixer els processos
de manipulació i
fabricació de matèries i
els costos que genera
en el nostre medi
natural.

Promoure uns hàbits de
consum i pensament
respectuosos i
coherents amb un ús
racional dels recursos
naturals.

Coneixement sobre el
medi natural: aigua, sòl
i aire.
Clima: temperatura,
pluja, vent, etc.
Ecosistemes, boscos,
prats i horts.

Apropar els alumnes de
l’escola a l’entorn i
aprofundir en
conceptes de
sostenibilitat, ecologia i
medi ambient.

Aprendre i valorar la
importància de
l’horticultura ecològica,
els seus avantatges
envers l’agricultura
intensiva (tècniques
agressives de cultiu,
erosió, desforestació,
etc.).

Comprendre els
aspectes negatius que
comporta una
agricultura química,
tant per la salut del
planeta com la nostra
pròpia.

Observació i registre de
dades:
meteorològiques,
anàlisis de sòls, etc.
Mesures: de superfície,
temps i temperatura.

Posar en valor una
actitud ecològica en una
horta urbana,
tradicional o
d’explotació.

Saber interpretar el que
reclama l’entorn,
entendre les seves
necessitats i
proporcionar‐les‐hi

Actitud crítica envers
l’agroindústria i els seus
efectes contaminants.

Aprendre les funcions
de les diferents parts
que conformen un
ecosistema natural.

Conèixer el nostre
entorn i entendre que
tot forma un equilibri
natural.

Flora: espontània,
cultius, herbes
adventícies,
ornamentals,
medicinals,
aromàtiques, etc.
Arbres: autòctons,
fruiters, plantes
hortícoles, etc.
Sòl: àcid, bàsic, argilenc,
sorrenc, compacte, etc.
Fauna:
descomponedors,
perjudicials,
beneficiosos, paràsits,
etc.
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Demostrar l’equilibri
que la mateixa natura
genera en si mateixa, és
un cicle global.

Responsabilitat
individual i compartida.
Curiositat i interès pel
desenvolupament de
l’hort.
Sensibilitat i empatia
amb els éssers vius.

Continguts
Objectiu principal

Objectiu secundari
Conceptuals

Fomentar uns hàbits
d’alimentació saludable
i ecològica

Valorar la importància
del consum d’aliments
frescos i saludables,
conreats
respectuosament amb
el medi natural, envers
les tendències de
consum desmesurat.

Posar en valor una
nutrició i cultura
gastronòmica.

Apreciació de la cultura
gastronòmica
tradicional.

Remeis naturals.

Actitudinals

Actitud crítica envers el
“fast food” i el menjar
escombraries.
Organització del treball.
Planificació.
Normes de
funcionament.
Càlcul de pressupostos.

Orientació.
Analitzar el mitjà físic‐
natural per descobrir els
seus elements,
interrelacions,
organització i funcions.

Procedimentals

Disseny i representació
sobre el plànol.

Conscienciació envers el
desbaratament de
recursos i aliments.

Assimilació i introducció
de hàbits diaris
Comprendre que els
petits gestos, son els
que generen els grans
canvis.

Consultes
bibliogràfiques.
Elaboració de fitxers,
claus i herbaris.

Posada en pràctica de
tots els coneixement
adquirits

Conèixer els sistemes
agrícoles i valorar el
desenvolupament
tecnològic necessari per
a la satisfacció de les
nostres necessitats
alimentàries.

Desenvolupar el sentit
de la responsabilitat i el
compromís en la gestió
de l’hort.
Constatació dels
resultats

Tècniques agrícoles:
voltejat, arada, sembra,
reg, adob, etc.

Familiaritzar‐se amb el
treball físic i l’esforç.

Erosió i impactes.
Abonament orgànic.
Comprovar que
s’assoleixen els
objectius desitjats
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Utilització d’eines.
Construcció de
muntatges de reg,
protecció, etc.
Plantació d’arbres,
arbustos i planter.
Reducció, reutilització i
reciclatge.
Valoració positiva dels
residus (fems, envasos,
etc.).

Dia a dia comprendre
que tot requereix un
esforç i que aquest te
una recompensa.

Tenir cura en l’ús
d’eines.
Respectar les normes
de funcionament.
Fomentar actituds
cooperatives a través
del treball en grup per
planificar les activitats i
organitzar les tasques
de l’hort.
Foment de la
reutilització de
materials.
Valorar el resultat de
l’esforç i apreciar el seu
potencial.

Guia didàctica
Per tal d’aproximar als nens i nenes tots aquells conceptes nous relatius a l’hort, la sostenibilitat i la
importància de mantenir uns hàbits de vida saludables, s’ha elaborat aquest material didàctic on es
recullen diferents recursos (fitxes de treball, annexos, etc.), els quals s’han treballat tan a l’aula com
en l’espai de l’hort.
Aquesta guia està composta per sis unitats temàtiques que engloben el procés de planificació,
implementació i treball a l’hort. El plantejament es realitza d’una manera pràctica i teòrica, fet que
permet als docents impartir aquests coneixements mitjançant una metodologia activa.
Les activitats de l’hort afavoreixen el desenvolupament d’una metodologia activa que està basada en
l’aprenentatge constructiu i l’aprenentatge significatiu. D’aquesta manera els alumnes estaran
capacitats per a comprendre les relacions amb el medi el qual pertanyen i donar respostes de forma
activa, participativa i reflexiva als problemes del seu àmbit pròxim.
L’aprenentatge constructiu que es basa en tenir en compte que quan l’estudiant aprèn un contingut
no el fa des del no‐res, sinó a partir d’experiències, interessos i coneixements previs.
D’aquesta manera, l’alumne construeix el seu coneixement des de la realitat pròpia de la qual
s’inicia, l’entorn natural, nivell de desenvolupament conceptual i les emocions i experiències que
extreu del món que l’envolta.
Per altra banda, l’aprenentatge significatiu, entén que l’activitat educativa no consisteix en
transmetre coneixements aïllats, sinó en processar i ordenar dubtes i problemes reals que s’iniciïn
de l’interès de l’alumnat, que farà que el desig d’aprendre sigui realment significatiu per a ells,
doncs, aquest desig neix de la curiositat de conèixer tot allò que els envolta.
La guia està estructurada amb una metodologia dinàmica la qual facilita la posada en pràctica de
procediments que els permetin establir i manipular l’hort amb tècniques accessibles i amb un
enfocament de protecció del medi ambient.
El context de l’hort proporciona ocasions i mitjans per a que els alumnes prenguin decisions i actuïn
seguin aquelles decisions. Però cal afavorir‐ho per crear un ambient de treball en el que es fomenti
l’interès per plantejar qüestions i la confiança per aplicar les seves idees a situacions innovadores.
Després, necessàriament, a aquesta fase exploratòria ha de derivar a una fase reflexiva per analitzar,
relacionar els fets, ordenar‐los, sintetitzar‐los, etc.
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En el nostre cas, en el cicle mitjà, l’organització dels continguts i activitats del programa de l’hort
s’han fet de manera globalitzada, ja que els nens i nenes no perceben el coneixement de forma
compartimentada sinó global. Tant és així, que l’activitat a l’hort facilita l’organització del treball en
grups petits, trencant l’estructura tradicional de l’exposició i els exercicis individuals.
Els grups emprenen la resolució conjunta de les tasques, amb explicacions i arguments aportats per
tots els seus membres, compartint també la responsabilitat de l’aprenentatge i el resultat de la tasca
(collita, investigació, etc.). Generalment en el grup es dona un repartiment de rols no explícit, un
alumne aporta idees creatives per al disseny d’una taula de cultiu, un altre, que possiblement tingui
un familiar vinculat a l’horticultura, aporta algun tipus de coneixement tècnic necessari per algunes
tasques, i algú altre s’encarregarà de mesurar i registrar, etc. En resum, el treball cognitiu també és
compartit.
L’estructura organitzativa del projecte te en compte els ritme de la natura (no convé regar tots els
dies), els imprevistos (pluges torrencials, glaçades, etc.) i el solapament dels grups, per la qual cosa,
cal programar les tasques per grups reduïts, de tal manera que tots treballin amb suficient
autonomia, mobilitat i capacitat de decisió.
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Competències
Tenint en compte les competències bàsiques, com a les competències que tots els alumnes han
d’adquirir en un grau suficient en acabar l’escolarització obligatòria i que els han de permetre poder
incorporar‐se a la societat com a ciutadans actius i donar respostes als reptes de futur. Aquesta guia
treballa les competències que s’inclouen en el nou currículum d’educació primària.
Concretament, les activitats proposades treballen les competències bàsiques principalment de
l’àmbit del coneixement del medi però també en la resta d’àmbits.
Les activitats reforcen les competències integrades en les diferents dimensions de les diferents
competències bàsiques:

1.
‐

Competència bàsica de l’àmbit de coneixement del medi
Competència 1: Plantejar‐se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de
dades i analitzar resultats per trobar respostes.

‐

Competència 4: Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i
naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

‐

Competència 6: Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb
coneixements científics, per aconseguir el benestar física.

‐

Competència 9: utilitzar materials de manera eficient amb coneixement científics i
criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.

2.
‐

Competència bàsica de llengua catalana i castellana
Competència 1: Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de
comunicació i escolars.

‐

Competència 3: Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant
estratègies conversacionals.

‐

Competència 7: Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir
coneixement propi.

‐

Competència 9: Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que
s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
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‐

Competència 13: Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultual
catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.

3.

Competència bàsica en l’àmbit matemàtic

‐

Competència 3: Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.

‐

Competència 4: Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i
comprovar‐les.

‐

Competència 7: Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i
escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.

‐

Competència 8: Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot
emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).

4.
‐

5.
‐
‐

Competència bàsica en l’àmbit digital
Competència 1: Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves
funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.

Competència bàsica en l’àmbit d’educació en valors
Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre
les persones.
Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís
personal i les actituds de convivència.
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Metodologia
Per a la realització d’aquesta guia es necessari realitzar els següents passos:
1. Formar equips de treball per a la realització de les activitats.
2. Selecció del lloc on s’ubicarà l’hort. Cal seleccionar la ubicació correcta de l’hort tenint en
compte l’orientació, punts d’aigua i l’adequació de l’espai per poder coordinar els alumnes
de manera senzilla i còmoda.
3. Recol∙lecció de material. Per tal de poder formular les activitats cal indagar sobre el
coneixements impartits en l’escola així com les motivacions dels alumnes.
4. Temporització de les activitats previstes.
5. Confecció de les fitxes de treball. Adequar les tasques a realitzar en funció del temari i el
currículum del nivell.
6. Posada en comú. Discussió sobre el contingut i la metodologia de les activitats proposades
vers el temari de l’aula.
7. Realització de l’activitat a l’aula o a l’hort. Posada en pràctica.

Per a l’èxit en la consecució del projecte i la realització de les activitats programades cal una bona
coordinació de tots els actors, alhora d’aportar una visió de conjunt per a determinar les tasques
obligatòries, els recursos disponibles, adequació dels continguts pedagògics, distribució d’espais, etc.
La coordinació vindrà assignada per la direcció del centre, la qual proporcionarà les hores pertinents
per a poder realitzar la docència a l’hort, així com la preparació de materials curriculars per a un bon
aprofitament. Cal fixar una temporització per part del tutor, així cada grup tindrà unes sessions
destinades al treball de l’hort.

Activitats especifiques a l’hort escolar
Per tal de treballar les unitats temàtiques i assolir els objectius marcats, es realitza un guió de les
activitats i tasques a desenvolupar a l’hort en funció de l’època de l’any, l’estat del cultiu, així com
les observacions i reflexions al entorn dels continguts pedagògics de l’escola.
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Es confeccionen fitxes de treball a partir de les sis unitats temàtiques:
‐

Adequació de l’hort ecològic.

‐

Sembra i reconeixement de les hortalisses.

‐

Descoberta del sòl i fauna.

‐

Compostatge i ecosistema ecològic.

‐

Plantes remeieres.

‐

Collita.

El disseny de les fitxes de cada activitat
Cada fitxa de treball es desenvoluparà en les sessions marcades, sent aquestes més curtes o llargues
en el temps.
Per poder desenvolupar les diferents temàtiques amb ordre i relació entre elles, s’ha desenvolupat
una fitxa per a cada activitat. Cada fitxa és independent i autònoma de l’anterior o la següent. Cosa
que ofereix una llibertat en el temps, o en alguns casos una alteració de l’ordre.
Les fitxes elaborades per aquest projecte segueixen el cronograma establert segons la disponibilitat i
organització de l’escola. Totes segueixen el mateix esquema i donen tota la informació necessària
per poder desenvolupar l’activitat.
Tot seguit, presentem una de les fitxes, i agafem com exemple l‘activitat 7.1: Reciclatge compostatge
per tal d’explicar detalladament cadascuna de les seves parts.
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Fitxa d’activitat:

Número i títol de l’activitat
Requisits necessaris:
durada / grups / recursos
/ espai
Resum d’annexos necessaris per
desenvolupar l’activitat.
Descripció general del
desenvolupament de l’activitat
i dels conceptes
imprescindibles a aprendre. Es
mostra les relacions amb l’hort
i les altres activitats si escau.

Objectius que s’han d’haver
assolit durant el transcurs de
l’activitat.

Activitat desenvolupada.
Explicació clara del
desenvolupament de la activitat i
la metodologia de treball.
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Annexos:
Cada activitat pot tenir un o més annexos. Aquest annex és material
complementari que serveix per poder desenvolupar íntegrament l’activitat,
sense necessitat de buscar més recursos. Cada fitxa incorpora el seu propi
material perquè sigui totalment desenvolupable.

L’annex 1 és una imatge pensada per ser projectada, per tal de facilitar
als alumnes la comprensió del cicle de la matèria.
Exemple: El cercle tancat d’un producte. El producte que al ser consumit
es converteix en residu, passa de residu orgànic transformat en compost
a través del procés de descomposició i finalment, aquest serà utilitzat
com a substrat per al cultiu de nous productes.
L’annex 2 i l’annex 3 formen part del mateix
exercici número 1: reciclatge.

L’annex 2 és el quadre resum amb la resposta de l’activitat de separació
de residus. Mitjançant les imatges de l’annex 3, els alumnes hauran de
separar‐les en els 6 tipus diferents de contenidors que s’han establert.
Aquest quadre és un reforç perquè el docent sàpiga la col∙locació
correcte en cas de dubte.

L’annex 3, son imatges de diferents tipus de residus que podem
trobar generalment a casa. Els alumnes els hauran de retallar i
separar.

L’annex 4 forma part de l’ exercici 2: el compostador. Per
mitjà d’un joc de lletres i un retallable, permetrà als alumnes
que es familiaritzin amb aquest aparell.
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Cronograma

Sessions

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

1. Coneixem i preparem l’hort
2. Temps per plantar
3. Fem el nostre cultiu
4. Identificació de les hortalisses
5. Ecosistema de l’hort
6. Compost i reciclatge?
7. Plantes Remeieres
8. Incloem plantes remeieres al nostre hort
9. La fauna de l’hort
10. Forma de vida ecològica i saludable
11. Collita final
Excursió al hort
Mercat
Manteniment
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DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Material didàctic
Per tal de treballar les unitats temàtiques que es proposen, s’han creat diverses activitats que es
treballaran setmanalment, dins de l’espai de treball de l’hort a l’escola.
Per tal d’organitzar les sessions i poder treballar amb èxit les activitats, aquestes estan
acompanyades de fitxes explicatives, que amb el material de suport inclòs en l’annex, serà una eina
molt útil alhora de treballar‐ho a l’aula.

Coneixem i preparem l’hort ecològic
Activitat 1.1: Informació de temporada.
Activitat 1.2: Triar el nom de la jardinera.
Activitat 1.3: Reconeixement i tria d’hortalisses.

Temps per plantar
Activitat 2.1: Personalitzem la nostra jardinera.
Activitat 2.2: Dimensionem les línies de cultiu.
Activitat 2.3: Plantació de les verdures a les taules de cultiu.

Identificació de les hortalisses
Activitat 3.1: Calendari plantació‐collita.
Activitat 3.2: Confecció de la fitxa de l’hortalissa.

Protegim el nostre cultiu
Activitat 4.1: Què és un hivernacle?
Activitat 4.2: Construcció d’un hivernacle amb material reutilitzat.

L’ecosistema de l’hort
Activitat 5.1: Parts del sòl i la seva composició.
Activitat 5.2: L’ecosistema medi i essers vius.
Activitat 5.3: Fem el nostre planter.
Activitat 5.4: Primera collita.

Compost i reciclatge?
Activitat 6.1: Aprenem a reciclar.
Activitat 6.2: Reciclar per fer compost.

Plantes remeieres
Activitat 7.1: Descobrim les plantes remeieres.
Activitat 7.2: Quines remeieres coneixem i quines son les seves propietats?
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Incloem plantes remeieres al nostre hort
Activitat 8.1: Segona collita.
Activitat 8.2: Plantació de les remeieres.
Activitat 8.3: Realització de la fitxa descriptiva.
Activitat 8.4: Herbicides naturals.
Activitat 8.5: Sistemes naturals de control de plagues.

Forma de vida ecològica i saludable
Activitat 9.1: Associació, proteccions i rotació de cultius.
Activitat 9.2: Hort urbà.

La fauna de l’hort
Activitat 10.1: Coneixem la fauna que tenim a l’hort. Animals beneficiosos i
perjudicials.
Activitat 10.2: Coneixem les funcions dels essers vius que formen l’ecosistema del
hort.

Collita final
Activitat 11.1: Collita final.
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Avaluació

L’avaluació, entesa com un sistema de reflexió sobre el procés i el desenvolupament de les activitats
realitzades amb els alumnes, es caracteritza com una eina clau per a la millora de la pràctica i la
formació.
La guia didàctica de l’hort s’inclou dins del projecte interdisciplinari del centre educatiu, el qual,
preveu mecanismes d’avaluació que permetran valorar fins a quin punt els alumnes han adquirit els
coneixements i competències fitxades . Naturalment, l’avaluació d’aquestes activitats s’integra dins
de la metodologia d’avaluació en el conjunt de les àrees curriculars. Encara que a primària
l’avaluació sigui continua, això no exclou la planificació de moments puntuals per avaluar aspectes
concrets relatius al conjunt de la classe. Així doncs, l’observació continua es combina amb activitats
específiques que informaran sobre l’adquisició de certs coneixements i habilitats per part dels
alumnes.
A mesura que es desenvolupen les activitats, la persona docent anirà observant i prenent nota de
l’interès, del comportament i de les dificultats de l’alumnat. Així com realitzant activitats mensuals
en les diferents àrees de coneixement per tal de comprovar l’assoliment dels continguts.
Per a les escoles o docents que planifiquin realitzar la guia didàctica com aquí es proposa, caldria
planificar al inici del curs algunes qüestions sobre el contingut de la temàtica de la guia didàctica,
recollir les respostes, i tornar a plantejar‐les al final de curs. Aquest procés pot ajudar a mesurar
l’impacte de l’experiència.

1. Avaluar el procés de desenvolupament de les activitats.
2. Valoració del desenvolupament de l’activitat.
3. Valoració dels continguts treballats en l’activitat.
4. Avaluar els resultats.

A tall d’exemple, i a partir de l’experiència amb l’escola Joan Bruguera de Girona, detallem les
activitats utilitzades per la pròpia escola emprades per avaluar els coneixements adquirits en
l’activitat de l’Hort a l’escola durant el curs acadèmic.
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Mes

Octubre

Novembre

Setmana
del

30‐31

26 al 30

Àrea

Activitat

Llengua
catalana
Llengua
castellana
Llengua
anglesa
Matemàtiques
Medi
Llengua
catalana
Llengua
castellana

Buscar cinc paraules al diccionari sobre les feines de
l’hort.
Joc interactiu Jclic al portal genmagic.net
Joc interactiu “The Baby Triplets” al portal de edu3.cat
Problemes relacionats amb els productes de l’hort.
Recull de les activitats al diari de l’hort.
Joc interactiu genmagic. Jclic

Buscar cinc paraules al diccionari sobre les feina de
l’hort.
Gener
28 al 31
Fruites i verdures de l’hort
Llengua
Vídeo i activitats relacionades: “The Enormous carrot” al
anglesa
portal kizclub.com
Càlcul mental (quinzet) relacionat amb els productes de
Matemàtiques
l’hort.
Febrer
25 al 28
Medi
Joc interactiu al portal clic.xtec.cat
Mural i explicació de les parts de les plantes i classes de
Llengua
catalana
fulles.
Llengua
Textos que impliquen interaccions verbals: personatges
castellana
de l’hort.
Abril
22 al 26
Creixement de la llavor amb el vídeo i activitats
Llengua
relacionades amb “The lucky seed”, al portal
anglesa
learnenglishkids.britishcouncil.org
Els alumnes s’inventen problemes sobre l’hort, posant
Matemàtiques
les dades i resolen el problema.
Maig
27 al 31
Medi
Redacció de la noticia a la revista de l’escola.
*Quadre d’avaluació de coneixements elaborat per l’Escola Joan Bruguera de Girona.
La mitjana de la puntuació obtinguda de la valoració de les activitats, és la nota del projecte
interdisciplinar. En el que es valora l’actitud, l’interès, el comportament i el manteniment de l’hort i
les activitats anuals concretes de l’hort.
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http://www.horturba.com
http://www.lalzinar.com
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FITXES DIDÀCTIQUES
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ACTIVITAT 1.1: Informació de temporada
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

A tot el grup

Recursos:
‐Projector
‐Roda de temporada

Annex:
Imatge de la
roda de
temporada

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
- Entendre com els factors climàtics influeixen en la varietat i evolució de les hortalisses.
- Conèixer quines hortalisses són de temporada, quines són anuals.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Característiques de les estacions de l’any (hivern, primavera, estiu, tardor).
‐ Temperatura i precipitacions.
DESCRIPCIÓ:
Els alumnes s’hauran de situar en l’estació actual i identificar la temperatura i les precipitacions
d’aquesta a partir de l’experiència en l’observació de l’entorn natural.
Deduir les característiques de cada estació.
Identificar les hortalisses i fruites més característiques de cada estació.

Font: biolur.net
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ACTIVITAT 1.2: Tria del nom de la taula de cultiu
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

Per grups

Recursos:
‐Cartolines A5
‐Llapis
‐Retoladors/ colors

Annex:
No hi ha annex
per aquesta
activitat.

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐
‐

Identificar amb un nom propi la taula de cultiu per a cada grup.
Que cada grup s’apropiï de la taula fent que se’n sentin responsables del seu manteniment.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐

Tipus d’hortalisses de la temporada.

DESCRIPCIÓ:
Entre les hortalisses presentades, la classe n’escollirà 5 tipus diferents que seran apuntades a la
pissarra.
Per grups es discutirà quina és l’hortalissa que més agrada i quin serà el nom de la taula de cultiu.
Fent jocs de paraules o fent associacions amb dibuixos animats o personatges famosos.
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ACTIVITAT 1.3: Reconeixement i tria d’hortalisses
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

A tot el grup

Recursos:
‐Imatges
‐Tisores

Annex:
Imatges de les
hortalisses

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐

Observació, descripció i diferenciació de les hortalisses relacionant‐ les amb l’estació de l’any
i classificant‐les segons l’època de sembra.
Seleccionar‐ne dues per grup.

‐

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐
‐

“Roda de les estacions”
Hortalisses d’hivern.

DESCRIPCIÓ:
‐
‐
‐

Retallar i identificar totes les hortalisses aptes per plantar (segons l’època de l’any), per tal
de fer la selecció del planter que s’utilitzarà.
Posar totes les hortalisses retallades sobre la taula per fer‐ne una selecció, segons el criteri
del grup.
Seleccionar‐ne dues que seran les que després aconseguirem el planter i les plantarem.
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28

29

30

31
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ACTIVITAT 2.1: Personalitzem la nostra jardinera
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

Per grups

Recursos:
‐Fulls Din A‐5
‐Llapis de colors
‐Retoladors

Annex:
No hi ha annex
per aquesta
activitat.

OBJECTIUS:
‐
‐

Identificar la taula de cultiu amb el nom del grup.
Identificar correctament les hortalisses que es plantaran.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐

Conèixer i identificar les hortalisses.

DESCRIPCIÓ:
Es divideix l’aula en 3 grups:
‐ Un grup dissenyarà l’etiquetes identificadora de la taula de cultiu.
‐ Els altres dos grups de la hortalissa plantada.
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Espai:
Interior – Aula

ACTIVITAT 2.2: Dimensionem les línies de cultiu
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

A tot el grup

Recursos:
‐Cordes o fils mínim 1,50 cm.
‐4 estaques mínim 10 cm.(per
taula)
‐Cinta mètrica.
‐Eina d’hort: el punxó.

Annex:
No hi ha annex
per aquesta
activitat.

Espai:
Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
‐ Dividir la taula en parts iguals, mesurant i creant espais d’igual proporció amb cordills.
‐ Distribuir el planter de manera ordenada i espaiada.
‐ Treballar amb equip.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Utilitzar el metro per realitzar divisions de la taula.
‐ Identificar les eines de l’hort.
DESCRIPCIÓ:
1. Preparació del sòl:
‐ Primer de tot es remou bé la terra, per tal d’oxigenar i esponjar el substrat.
2. Distribució de les dues línies de planter dissenyades:
‐ Col∙locar les estaques de referència al costat curt de la jardinera separades 20 cm dels laterals llargs
(es a dir 30 cm separades entre sí)
‐ Es lliguen unes cordes, que quedin tenses, a cada estaca.
‐ A la línia recta de cada corda, cada 20 cm, es fa un forat amb el punxó, per indicar el lloc on plantar
el planer.
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ACTIVITAT 2.3: Plantació de les verdures a les taules de cultiu
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

Grup dividit

Recursos:
‐Planter escollit
‐Regadora

Annex:
No hi ha annex
per aquesta
activitat.

Espai:
Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
- Que cada grup es senti responsable de la seva taula de cultiu.
‐ Observar les diferents parts de la planta.
‐ Entrar en contacte amb la terra de l’hort, la seva textura, humitat, duresa...
‐ Plantar les hortalisses seleccionades a les distàncies adequades per tal d’assegurar un bon
creixement.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Necessitats bàsiques de les plantes.
‐ Eines de l’hort.

DESCRIPCIÓ:
Abans de començar a plantar, s’explica el manteniment necessari de les hortalisses.
- Es fa una explicació del manteniment i el reg.
- Es defineix l’organització d’un responsable (rotatiu) que durant l’esbarjo s’encarregui del seu
manteniment: reg, cura de l’espai i informar d’alguna incidència.
Activitat:
1. Repartir les hortalisses per grups.
Cada grup agafarà el planter i el reparteix a la seva línia de cultiu corresponent. Procurant que cada
grup ha de sentir‐se responsable de la seva taula de cultiu.
En aquesta activitat es promourà:
‐ Observar les diferents parts de la planta.
‐ Entrar en contacte amb la terra de l’hort, la seva textura, humitat, duresa...
‐ Procurar que la taula quedi plantada amb les hortalisses seleccionades a les distàncies adequades.
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ACTIVITAT 3.1 calendari de plantació‐collita
Durada:

Agrupaments:

30 minuts

2 grups

Recursos:
‐Calendari de plantació
buit A3
‐Imatges de les verdures
‐Tisores
‐Pega

Annex:
Annex 3.1: calendari de
plantació A3 buit i
imatges de les
hortalisses per cada
grup i quadre resposta
calendari de plantació.

Espai:

Interior ‐ Aula

OBJECTIUS:
‐
Conèixer la temporalitat de cada hortalissa.
‐
A partir de la informació donada deduir quan es collirà l’hortalissa plantada. Realitzant càlculs
senzills.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐
Estadis de creixement d’una planta.
‐
Reconeixement de les hortalisses.
‐
Conèixer el significat de la sembra, la plantació, el manteniment i la recol∙lecció.
DESCRIPCIÓ:
Cada hortalissa té un cicle de vida diferent, així doncs el cicle de plantació pot variar, per exemple:
Enciams: 90 dies
Pèsols: 120 dies
Remolatxa: 120 dies
Faves: 180 dies
Porro: 150 dies
Ceba: 150 dies
Col: 120 dies
Api: 150 dies
Bledes: 120 dies
Espinacs: 90 dies
Els alumnes hauran de retallar i enganxar les hortalisses escollides al calendari, calcular, en funció dels
dies de plantació‐recol∙lecció explicat, i de marcar quina acció (sembra, plantació, manteniment i
recol∙lecció) s’haurà de realitzar cada mes. D’aquesta manera els alumnes podran veure‐ho d’una
manera gràfica i ho podran seguir al llarg del curs.
‐ Igualment s’explicarà que com a elements vius, el desenvolupament de les hortalisses dependrà del
clima, del manteniment, de l’aigua i de la seva pròpia salut. Per tant, depenen de l’època de l’any, el
cicle pot variar.
Entre tota la classe es decidirà el lloc adient per penjar el calendari, aquest ha de ser accessible i
visible.
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Nom
grup

Hortalissa

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

Enciam
meravella
1

Pèsols

Enciam fulla
de roure

2
Remolatxa

39

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Nom
grup

Hortalissa

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

Enciam
roget

3

Faves

Porro

4
Ceba
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FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

Nom
grup

Hortalissa

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

Col

5

Coliflor

Bledes

6

Espinacs
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FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY
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Grup

Hortalissa
Enciam meravella

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

ABRIL

(90 dies)

(90 dies)

1

MARÇ

MAIG

JUNY

(90 dies)

Pèsols

(120 dies)

(120 dies)

(120 dies)

Enciam full de
roure

(90 dies)
(90 dies)

(90 dies)

(90 dies)

Remolatxa
2

(120 dies)

Llegenda

Plantació amb
l’escola

Collita amb
l’escola
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Possibilitat de
plantacció

Possibilitat de
collita

Grup

Hortalissa
Enciam Roget

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

(90 dies)
(90 dies)

3

(90 dies)

(90 dies)

Faves

(180 dies)

Porro

(180 dies)

4

Ceba

(180 dies)

Llegenda

Plantació amb
l’escola

Collita amb
l’escola
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Possibilitat de
plantacció

Possibilitat de
collita

Grup

5

Hortalissa
Col

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

(120 dies)

Coliflor

(120 dies)

Bledes

(90 dies)
(90 dies)

6

(90 dies)

(90 dies)

Espinacs

(90 dies)
(90 dies)

Llegenda

(90 dies)

(90 dies)

Plantació amb
l’escola

Collita amb
l’escola
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Possibilitat de
plantacció

Possibilitat de
collita

ACTIVITAT 3.2 Confecció de la fitxa d’hortalissa
Durada:

Agrupaments:

30 minuts

4 grups

Recursos:
‐Fitxa per cada grup
‐Llapis
‐Tisores
‐Pega

Annex:
Fitxa hortalissa,
exemple i model

Espai:
Interior ‐ Aula

OBJECTIUS:
‐ Conèixer més característiques sobre l’hortalissa que planta cada grup, a través d’un buscador
informàtic.
‐ Descobrir curiositats sobre el que han plantat.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Cerca i tria d’informació al buscador informàtic.
‐ Parts de les plantes.

DESCRIPCIÓ:
Cada grup escollirà l’hortalissa que es buscarà la informació per emplenar la fitxa.
Cada hortalissa es representarà en forma de dibuix a la capçalera per tal d’identificar‐la.
Les fitxes es guardaran per tal de poder tenir una informació transversal de cada hortalissa, i que
tots els grups confeccionin la de les seves hortalisses i entre tots tenir tota la informació completa de
l’hort.
*En aquesta activitat es farà recordatori de les parts de la planta, i quina part es menja per a cada
tipus d’hortalissa.

Format bàsic de la fitxa
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ACTIVITAT 4.1: Què és un hivernacle?
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

A tot el grup

Recursos:
‐Projector
‐Imatges representatives

Annex:
Imatges de
l’efecte
hivernacle.

Espai:
Interior ‐ Aula

OBJECTIUS:
‐ Aprendre que és l’escalfament global.
‐ Iniciar‐se en l’observació guiada del benefici del poder calorífic del Sol.
‐ Conèixer i entendre el funcionament de l’hivernacle.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Necessitats bàsiques de les plantes (respiració, manteniment).
‐ Llum solar com a principal font d’alimentació en les plantes.
DESCRIPCIÓ:
Explicació de la funció de l’hivernacle que es construirà posteriorment a l’hort.
‐Perquè serveix un hivernacle?
Protecció/calor
‐ Perquè ho volem això?
La diferència de temperatures entre dins i fora
La possibilitat d’ampliar les temporades de conreu de determinats fruits
‐ Com funciona un hivernacle?
Acumulació de la calor
Energia concentrada
Per tal d’enllaçar el concepte de l’efecte hivernacle a nivell global, primer caldria fer recordatori del
sistema terrestre (planeta terra – astre Sol) per tal d’enllaçar‐ho amb l’escalfament global.
‐ Efecte hivernacle a nivell global
contaminació
desgel dels pols  augment del nivell del mar
Per tal de mostrar‐ho d’una forma gràfica, utilitzarem les imatges (1 i 2). Com els rajos solars, (
l’energia calorífica provinent del Sol), queden atrapats dins l’hivernacle i es crea una pujada de
temperatura al seu interior.
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Imatges efecte hivernacle

Imatge 1. Escalfament global i efecte hivernacle

Imatge 2. Efecte dels rajos solars en un hivernacle
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Tipus d’hivernacles

50

ACTIVITAT 4.2: Construcció d’un hivernacle
Durada:

Agrupaments:

30 minuts

Grup dividit

Recursos:
‐Canyes
‐Cordes
‐Tisores de podar
‐Ampolles d’aigua mínim 5 litres
‐Tisores

Annex:
Tipus
d’hivernacles

Espai:
Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
‐ Conèixer diferents tècniques per construir un hivernacle.
‐ Reutilitzar material reciclat.
‐ Manipular diferents materials per conèixer les seva flexibilitat, duresa i usos.
DESCRIPCIÓ:
Els alumnes coneixeran diferents tipus d’estructures d’hivernacles, així com el seu muntatge o
l’emmagatzematge d’energia que es crea amb aquests sistemes.
I comprovant que amb diversos materials que tenen al seu abast, poden construir el seu hivernacle i
com aquest protegeix les hortalisses i fer‐les créixer en bones condicions.
Es construiran tres tipus de hivernacles diferents:

1.

Amb estructura vertical i horitzontal de canyes
Les unions es faran amb cordes i nusos.

2. Amb estructura de canyes corbades. Canyes fines i verdes
per poder fer la curvatura.

3.

Amb reutilització d’ampolles.
Ampolles d’aigua mínim 5 litres. És important foradar les
ampolles perquè pugui respirar la planta.
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1.

Amb estructura vertical i horitzontal de canyes

2.

Amb estructura de canyes corbades

3.

Amb reutilització d’ampolles

52

ACTIVITAT 5.1 Parts del sòl i la seva composició
Durada:

Agrupaments:

60 minuts
Grups de 5

*Resultats
dia
següent.

Recursos:
‐Mostres de sòl (argila,
sorra, grava)
‐Embut (paperina)
‐3 ampolles de plàstic
1,5L per grup
‐3 garrafes de 5L, per
grup
‐Retolador permanent
‐Punxó

Annex:
1: imatges del sòl
2: procés experiment
i taula de resultats i
d’interpretació

Espai:

Interior ‐ aula

OBJECTIUS:
‐ Aprendre les diferents parts que formen el sòl que trepitgem i les seves propietats.
‐ Descobrir els sòls més aptes per plantar.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Reconeixement dels diferents éssers vius presents en un bosc.
‐ Característiques principals de cada estació de l’any (precipitació/humitat)
DESCRIPCIÓ:
1. A través d’una imatge digital es presentarà als alumnes l’estructura general del sòl, donant
importància a la part més externa i a la que estem acostumats a veure què és “l’humus”.
Imatge de l’estructura general i diferència dels diferents parts que constitueixen el sòl:

Font: M.L Kruter
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La part fonamental del sòl es construeix a partir de la roca mare. Per causa de l’erosió (sol,
vent i aigua) aquesta pot quedar coberta per sorra o quedar descoberta com a les
muntanyes o deserts.



La part intermèdia, és on s’hi troba la part mineral amb partícules de diferent mides com
sorra, grava, llim i argila. On hi arriben les arrels per aconseguir els nutrients minerals.



L’humus és la part més externa del sòl, on s’hi donen els principals processos de: hàbitat de
diferents espècies de flora i fauna, descomposició de matèria orgànica, etc.

2.

Per tal d’entendre els diferents sòls, es proposa fer una activitat experimental, per tal de
poder observar la permeabilitat dels diferents tipus de sòls.

‐Per descobrir‐ho treballarem la permeabilitat de l’aigua, per això utilitzarem 3 tipus diferents de
terres. (grava, sorra i argila).
En aquest experiment es podrà observar diferents tipus de sòl i conèixer la permeabilitat de
cadascun d’ells. Es lligarà amb la importància dels tipus de sòl per al seu cultiu. Tots els sòls són bons
per poder‐hi cultivar?
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1. Amb l’ajuda d’un embut, introduïm la mostra de sòl dins l’ampolla. Aquest procés es repetirà
per a cada mostra.

2. Emplenar els gots amb la mateixa quantitat d’aigua. Afegim el contingut de cada got per a
cada ampolla etiquetada.

3. Tancar les ampolles i sacsejar energèticament. A continuació les col∙loquem de cap per avall
i les situem en el centre del got.

4. Esperar fins l’endemà per observar els resultats. Es podrà observar com s’han format
diferents capes, depenent del tipus del sòl.

5. El mestre o mestra haurà de realitzar un forat al tap i un altre a la base de l’ampolla. Aquest
procés es realitzarà per a cada ampolla.
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6. Recollir, en cada got, l’aigua que surt de cada ampolla. Passats 3 minuts, observar el
contingut de cada got.
Visualment es veurà la quantitat que ha quedat retinguda en el sòl, és a dir, sabrem la
permeabilitat del sòl.

Resultats i interpretacions:
Per mitjà d’una taula senzilla, els alumnes apuntaran la quantitat d’aigual recollida per tal de poder
fer una comparació entre els diferents tipus de sòl.
Finalment, es traspassaran les mesures de cada grup a una taula conjunta, on els alumnes podran
interpretar la permeabilitat general de cada sòl i quin seria el sòl ideal per a l’hort.
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Estructura del sòl
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Taula de resultats i d’interpretació
Comprovarem:
‐ Grau d’absorció: Segons la quantitat d’aigua acumulada al recipient.
‐ Permeabilitat: Mitjançant la rapidesa del pas de l’aigua

Grup 1: ............................................................................................................
GRAVA

SORRA

ARGILA

Quantitat d’aigua (mL) (1 min)

Quantitat d’aigua (mL) (3 min)

Grup 2: ............................................................................................................
GRAVA

SORRA

ARGILA

Quantitat d’aigua (mL) (1 min)
Quantitat d’aigua (mL) (3 min)

Grup3 : ............................................................................................................
GRAVA

SORRA

Quantitat d’aigua (mL) (1 min)
Quantitat d’aigua (mL) (3 min)
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ARGILA

Taula comparativa de tots els grups

Grup 1

Grup 2

Permeabilitat

GRAVA

Grau d’absorció
Permeabilitat

SORRA

Grau d’absorció
Permeabilitat

ARGILA

Grau d’absorció



Quin sòl ha deixat passar més aigua?



Quin sòl ha deixat passar menys aigua?



Quin és el sòl que ens anirà millor per posar a l’hort?
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Grup 3

ACTIVITAT 5.2 L’ecosistema de l’hort
Durada:

Agrupaments:

60 minuts

Grups de 5

Recursos:
‐Imatges
‐Projector

Annex:
Imatges: ecosistema
marí, bosc i hort.

Espai:

Interior ‐ aula

OBJECTIUS:
‐ Deduir a partir de l’experiència, els ecosistemes més característics del entorn natural propi.
‐ Descobrir l’ecosistema de l’hort.
‐ Entendre la importància dels cicles naturals.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Ecosistema terrestre i ecosistema aquàtic.
‐ Animals i plantes de l’hort.
DESCRIPCIÓ:
A partir de la relació entre diferents animals característics de dos ecosistemes coneguts, com son
l’ecosistema marí i l’ecosistema del bosc. Els alumnes hauran de deduir i discutir quins són els
animals presents en un hort per tal d’arribar a un consens de com és l’ecosistema de l’hort.
Activitat:
Es faran dos grups:
‐
‐

Grup de l’ecosistema marí
Grup de l’ecosistema del bosc

A cada grup es repartiran les diferents imatges amb els diferents animals.
Els alumnes hauran de deduir quina és la relació que s’hi dóna entre ells.
Un cop finalitzada l’activitat, cada grup haurà d’explicar el perquè de les relacions.
A partir d’aquest moment, i amb els conceptes clars de les relacions que s’hi donen en un
ecosistema concret, els alumnes hauran de deduir quines relacions entre els animals i les plantes es
poden donar a l’hort.
Per facilitar la relació, es repartiran unes imatges de diferents animals, plantes i hortalisses, les
mateixes per a cada grup. En aquest grup d’imatges també s’hi intercalaran imatges d’animals i
plantes que no són propis d’aquest ecosistema, per tal de crear un debat i un consens final.
Les imatges es facilitaran en format paper per tal de que el joc sigui més dinàmic i interactiu amb la
resta de companys.
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Ecosistema marí:

Solució:
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Ecosistema del bosc mediterrani:

Solució:
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Exemple de l’ecosistema de l’hort:

Solució:
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ACTIVITAT 5.3: Fem el nostre planter
Durada:

Agrupaments:

30 min

Grups reduïts

Recursos:
‐Ampolles de plàstic, diverses
mides
‐Oueres de cartó
‐Rolls de paper
‐Paper de cuina transparent
‐Marcador
‐Regle
‐Tisores
‐Substrat
‐Llavors (seleccionades)

Annex:

Espai:

Diferents tipus
de planter

Aula

OBJECTIUS:
‐
‐
‐

Conèixer l’ús de material reciclat per a la construcció d’un germinador.
Manipular i experimentar amb diferents materials com el plàstic i cartró en diferents
formats.
Realitzar mesuraments (longitud i capacitat), triant els instruments de mesura disponibles.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐
‐
‐

Nutrició i reproducció de les plantes.
Efecte hivernacle.
Funcionament d’un hivernacle.

DESCRIPCIÓ:
En aquesta activitat els alumnes hauran de crear el seu propi planter, a partir de les llavors
seleccionades de les hortalisses escollides.
Es proposaran diferents tècniques per poder construir el petit germinador. El qual s’haurà de
construir seguint instruccions i tècniques diverses, segons el disseny escollit.
Després caldrà remarcar el manteniment que s’haurà de seguir per cuidar les hortalisses fins al seu
trasplantament a l’hort.
Caldrà seguir amb atenció la germinació de les llavors, fins al moment que ja esdevingui planter per
poder‐ho trasplantar a la taula de cultiu.
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Tipus de planter:

1. Amb ampolles de plàstic
PAS 1: busquem una

PAS 2: Tallar amb

ampolla de plàstic llisa.

compte just per la
meitat. La mesurar es
pren del cap fins a la
base de l’ampolla.

PAS 3: Posar la part tallada de la boca de
l’ampolla dins de l’altra part de l’ampolla.

PAS 4: Emplenar l’ampolla amb
terra. Regar.

PAS 5: Planta la llavor a una profunditat
d’aproximadament 3 vegades la seva mida.
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2. Amb oueres
PAS 1: Tallem la tapa de l’ouera (si n’hi ha). La tapa la
utilitzarem per l’aigua que pugui caure durant el reg.

PAS 2: A la part inferior fem uns forats per facilitar la
sortida de l’aigua sobrant del reg.

PAS 3: Hi posem una mica de terra.

PAS 4: Repartim les llavors a sobre la terra. Posarem 2
llavors per a cada forat.
Ho tapem amb una altra cap de sorra.
Reguem.
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3. Amb rolls de paper

PAS 1: Tallem la tub per la meitat amb
unes tisores.

PAS 2: Posarem substrat fins la
meitat. Hi posem la llavor, i acabem
de tapar‐ho.

PAS 3: Deixarem tots els tubs sobre
una safata. Ho reguem.
A partir d’ara caldrà tenir cura i regar‐
ho quan faci falta.
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ACTIVITAT 5.4 Primera collita
Durada:
30 minuts

Agrupaments:
Grup dividit

Recursos:
‐Eines d’hort
‐Terra
‐Adob (si s’escau)

Annex:
Consulta del calendari de
plantació‐collita

Espai:
Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
‐ Saber identificar la grandària i la textura d’una hortalissa madura.
‐ Aprendre la importància de la cura de les hortalisses durant tot el seu estadi de creixement.
‐ Comprendre l’esforç i la dedicació d’una plantació.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Plantació, manteniment i recol∙lecció per a cada hortalissa.
‐ Diferenciació del període de vida de cada hortalissa.
DESCRIPCIÓ:
Cada grup consultarà la seva hortalissa en el calendari de plantació‐collita, per tal de comprovar
l’estat. Es pot donar el cas que algun no segueixi el patró, llavors parlarem que cada planta té les
seves particularitats. Que tot i tenir uns cicles establerts i coneguts, pot variar el seu creixement per
diferents factors: com el clima, l’aigua, els nutrients disponibles en el sòl o que algunes plantes
plantades en el mateix moment tenen creixements diferents.

Cada grup avaluarà l’estat de cada hortalissa per ser recol∙lectades.
Un cop s’ha fet la recol∙lecció cal remoure la terra, i si cal, afegir‐ne. D’aquesta manera la taula de
cultiu ja estarà a punt per a la següent plantada.
Aprofitarem per preparar les jardineres per plantar‐hi el planter propi.
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ACTIVITAT 6.1 Aprenem a reciclar bé
Durada:

Agrupaments:

60 minuts

4 grups

Recursos:
‐Contenidors o papereres.
‐Cartró (blau)
‐Plàstic (groc)
‐Vidre (verd)
‐Rebuig (gris)
‐Orgànic (marró)

Annex:

Espai:

Imatges tipus
deixalles

Interior ‐ Aula

OBJECTIUS:
‐ Conèixer els diferents tipus de residus que es produeixen a casa i el sistema de recollida selectiva
municipal a Girona.
‐ La importància del reciclatge i de separar‐los correctament pel benefici posterior que se n’obté.
‐ Conscienciar i promoure la reducció de residus que es produeixen, així com el reciclatge i el
reaprofitament posterior.
‐ La distinció entre els residus que són orgànics i els que no ho són.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Reciclar i reutilitzar
‐ Diferenciació dels materials
‐ Reconèixer diferents tipus de contenidors
DESCRIPCIÓ:
L’activitat tracta d’observar les restes que es generen en el contenidor de casa, per entendre la gran
diferència de la tipologia de deixalles que generem en el nostre dia a dia. Quins són aptes per
reciclar i quin és el reaprofitament que es fan de les deixalles que reciclem.
Aprendre a reciclar i també a reutilitzar.
‐ Vidre: El vidre es pot reciclar al 100% del seu volum.
Es pot reciclar i reutilitzar els envasos com ampolles i pots de vindre.
‐ Paper: El paper reciclat, està composat per un 50% de paper vell, per 50% de paper nou
aproximadament. Consumir paper reciclat i reciclar‐ne, donar una segona vida al material, produeix
un estalvi energètic i així com de primeres matèries com la fusta, petroli i metalls.
El 35% els arbres tallats, s’utilitzen per fer paper.
Es pot reciclar i reutilitzar (ex: impressions o bloc de notes)
‐ Plàstic i alumini: una determinada tipologia de plàstic és l’indicat per ser reciclat. Així dons donada
la gran tipologia que es troba en el mercat de tipus de plàstic i també d’alumini en fa la difícil gestió
integral d’aquest material.
‐ Resta orgànica: Es pot generar biogàs (metà) i se’n pot fer compost.
‐ Rebuig: aquest pot ser incinerat o emmagatzemat en abocadors controlats.
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Activitat
1. Explicar el cicle de la matèria. I el cicle del reciclatge
2. Exercici 1 (annex 12): Reciclatge
Primer seleccionarem els diferents tipus de deixalles, segons el material de que es composen. I els
distribuirem en cada un dels cinc tipus de contenidor (verd, blau, groc, rebuig, orgànic).
Prendrà màxima importància la fracció orgànica, ja que s’explicarà que podem obtenir amb aquest
material i relacionar‐ho amb el compostatge, que es treballarà el següent curs.
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ACTIVITAT 6.2 Reciclar per fer compost
Durada:

Agrupaments:

60 minuts

4 grups

Recursos:
‐ Projector
‐Imatge cicle de la matèria
‐Retallables de dels diferents
tipus de residus
‐Fitxa retallable del
compostador
‐ Tisores / cola

Annex:
Imatges: cicle
de la matèria,
tipus deixalles.
Retallable
compostador.

Espai:

Interior ‐ Aula

OBJECTIUS:
‐ Conèixer els diferents tipus de residus que es produeixen a casa i el sistema de recollida selectiva
municipal a Girona.
‐ La importància del reciclatge i de separar‐los correctament pel benefici posterior que se n’obté.
‐ Conscienciar i promoure la reducció de residus que es produeixen, així com el reciclatge i el
reaprofitament posterior.
‐ La distinció entre els residus que són orgànics i els que no ho són.
‐ La importància de separar correctament la matèria orgànica: què és, el seu cicle dins els sistemes
naturals i el seu aprofitament.
‐ El procés de compostatge: Què és un compostador, quins materials es composten i quins no,
passos a seguir per aconseguir compost.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Reciclatge
‐ Diferenciació dels materials
‐ Reconèixer diferents tipus de contenidors
DESCRIPCIÓ:
Desgranar el contenidor de casa, per entendre la gran diferencia que hi ha entre les deixalles que
generem en el nostre dia a dia. Veure l’origen d’aquest residus i el possible reaprofitament
posterior.
Quins es poden reciclar i com i quins no...
I relacionant‐lo amb l’hort, tots els que serveixen per fer compostatge i els que no amb la matèria
orgànica.
Aliments molt manipulats, amb sals, sucres, greixos o olis, no serveixen per fer compostatge. Per
tant es tenen que saber diferenciar las restes vegetals i orgàniques vàlides de les manipulades no
vàlides.
I amb això, poder entendre el cicle de la matèria, com de l’hort, passa a restes vegetals, que es
composten i tornen a l’hort per sonar propietats.
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Activitat
1

Explicar el cicle de la matèria, a partir de les restes orgàniques que generem i separem a
casa.
Imatge: Cicle tancat de la matèria
Font: orgànica.vic.cat

2

Exercici 1: Reciclatge

Primer classificarem les deixalles, segons la
seva tipologia. I els distribuirem al seu
contenidor corresponent (verd, blau, groc,
rebuig i orgànic).
Això ens serveix de pretext per explicar el
contenidor orgànic i per tant què és el
compostatge.

3

Exercici 2: Compostador

Mitjançant el retallable, explicarem:
‐ Que és un compostador.
‐ Quin material s’hi aboca.
‐ Quins organismes principals hi actuen (cuc
de femer o cuc de califòrnia)
‐ Quin és el producte final (humus)
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ACTIVITAT 7.1 Descobrim les plantes remeieres (I)
Durada:

Agrupaments:

60 minuts

3 grups

Recursos:
‐3 pots de vidre
per grup
‐Bullidor d’aigua.
‐Gots de plàstic.
‐Camamilla
‐Menta
‐Maria Lluïsa

Annex:
Quadre resum de les
propietats de les plantes
remeieres.

Espai:

Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐ Descobrir les propietats remeieres de les plantes aromàtiques presents en l’entorn natural
més pròxim.
‐ Descobrir l’olor i el gust d’algunes plantes remeieres més comuns.
‐ Conèixer una de les tradicions més antigues de Catalunya.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Planta remeiera
‐ Parts de la planta
‐ Clima mediterrani
DESCRIPCIÓ:
Els alumnes descobriran que són les plantes remeieres, les seves propietats i les seves utilitats d’una
manera interactiva. El descobriment es farà a partir d’una activitat olfactiva i de degustació de les
infusions que s’hi poden fer. Ja que aquestes són dues de les característiques més importants
d’aquests tipus de plantes tan presents en el nostre entorn.

Què és una planta remeiera?:
Plantes amb propietats curatives. Moltes de les quals les podem trobar en el nostre entorn. Dins del
clima mediterrani.
De les plantes s’obté l’extracte o principi actiu. Aquest pot estar a la flor, a la tija o a l’arrel.
Què és un principi actiu?:
És la substància que extraiem de la planta, i és on es troben totes les propietats curatives.

Aplicacions de les remeieres:
‐ Infusió: Es posa la part de la planta adient en aigua a punt d’ebullició, durant un període curt de temps.
Es pren per via oral.
‐ Crema: Preparat semi sòlid a base d’aigua, ús tòpic (similar Ungüent)
‐ Glopejades: Amb infusió, xarop o l’extracte del principi actiu. Netejar la boca i escopir.
‐ Comprimits, càpsules o caramels: Extracte aglutinat en una pastilla o envasat, generalment es pren per
via oral.
‐ Xarop: Composició a base d’aigua i 85% de sucre o mel, on s’inclou el principi actiu, es pren per via oral.
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Activitat:
Per aquest grup es descobriran 3 plantes remeieres més conegudes i que els alumnes tenen molt
presents en el seu entorn més pròxim. Aquestes són: menta, camamilla i Maria Lluïsa.
Per a cada grup es repartirà tres pots amb les diferents plantes assecades. No s’indicarà el nom de la
planta, ja que només olorant hauran de descobrir de quina planta es tracta.
D’igual manera, es repartiran gots amb les infusions de les mateixes plantes. En aquest cas serà a
través del gust que podran diferenciar i apreciar les diferents característiques gustatives de cada
planta: dolç, aromàtic, fresc, etc.
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Les plantes remeieres:

Camamil∙la borda:
Infusió (aplicació tòpica): Irritacions a les oïdes i als ulls

Romaní:
Infusió (beguda): Antioxidant
Infusió (bany): Antiinflamatori muscular, ajuda a la circulació

Maria Lluïsa:
Infusió (beguda): Relaxant i ajuda a fer la digestió

Lavanda:
Infusió (beguda): Relaxant, ajuda a passar refredats o grip.
Crema: Alleuja afeccions de la pell, cremades, picades...

Melissa:
El hort: Protegeix contra els mosquits.
Infusió (beguda): Relaxant i ajuda a fer la digestió.
Cremes: Propietats antiinflamatòries

Menta verda:
Infusió (beguda): Ajuda a fer la digestió i a reduir els gasos
Glopejar: Estimula la creació de saliva, combat el mal alè i les càries
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Sàlvia:
Infusió (beguda): Antidiarreica i antivomitiva
Infusió (banys): Relaxant muscular

Farigola:
Hort: Repel∙lent de mosquits
Infusió (beguda): Ajuda a fer la digestió i relaxant
Cremes: Antiinflamatori i alleuja afeccions de la pell, cremades,
picades...

Valeriana:
Infusió (beguda): Relaxant per excel∙lència, ajuda a combatre l’insomni
Cremes: Propietats antiinflamatòries
Càpsules: Relaxant, ajuda a la concentració.

Poliol:
Hort: Repel∙lent contra les puces.
Infusió (beguda): Combat tot tipus de problemes del aparell digestiu, i
l’aparell respiratori.
Cremes: Cicatritzant

Til∙la:
Arbre que absorbeix la contaminació antibiòtic natural, reforça el
sistema immunològic.
Infusió (beguda): Combat l’insomni, i relaxant muscular de l’aparell
digestiu.
Glopejar: Combat els bacteri de la boca, com la gingivitis

88

planta

propietats

olor

Camamilla

Menta verda

Maria Lluïsa

Romaní

Espígol
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gust

ACTIVITAT 7.2 Descobrim les plantes remeieres (II)
Durada:

Agrupaments:

60 minuts

3 grups

Recursos:
‐Espígol
‐Romaní
‐Alcohol de 96°
‐Aigua
‐Embut
‐Tisores
‐Ampolla de plàstic
‐Etiqueta
‐Llapis

Annex:
Quadre resum de les
propietats de les plantes
remeieres.

Espai:

Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐ Descobrir les propietats remeieres de les plantes aromàtiques presents en l’entorn natural
més pròxim.
‐ Reconèixer les plantes per la seva olor.
‐ Descobrir les propietats curatives d’algunes plantes remeieres més comunes.
‐ Conèixer una de les tradicions més antigues de Catalunya.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Planta remeiera
‐ Parts de la planta
‐ Clima mediterrani
DESCRIPCIÓ:
 Què és una planta remeiera?:
Plantes amb propietats curatives. Moltes de les quals les podem trobar en el nostre entorn. Dins del
clima mediterrani.
De les plantes s’obté l’extracte o principi actiu. Aquest pot estar a la flor, a la tija o a l’arrel.
 Què és un principi actiu?:
És la substància que extraiem de la planta, i és on es troben totes les propietats curatives.
 Aplicacions :
‐ Infusió: Es posa la part de la planta adient en aigua a punt d’ebullició, durant un període curt de temps.
Es pren per via oral.
‐ Crema: Preparat semi sòlid a base d’aigua, ús tòpic (similar Ungüent)
‐ Glopejades: Amb infusió, xarop o l’extracte del principi actiu. Netejar la boca i escopir.
‐ Comprimits, càpsules o caramels: Extracte aglutinat en una pastilla o envasat, generalment es pren per
via oral.
‐ Xarop: Composició a base d’aigua i 85% de sucre o mel, on s’inclou el principi actiu, es pren per via oral.

Els alumnes descobriran que són les plantes remeieres, les seves propietats i les seves utilitats a
través de la manipulació i preparació d’una colònia d’espígol o de romaní. El descobriment es farà a
partir d’una activitat olfactiva de reconeixement i diferenciació de diferents plantes remeieres, i
finalment la preparació d’una colònia.
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Activitat:
Es treballarà amb diverses plantes remeieres. Sempre escollirem les més conegudes i les que
estiguin presents en el seu entorn més pròxim de l’alumne.
1. Activitat olfactiva:
Per a cada grup es repartirà mostres de les diferents plantes assecades. No s’indicarà el nom de la
planta, ja que només olorant hauran de descobrir de quina planta es tracta.
2. Fer un remei casolà:
Per altra banda, i per tal de conèixer una altra propietat d’aquest tipus de plantes, preparem una
colònia amb espígol i una altra amb romaní:

COLÒNIA D’ESPÍGOL
Material necessari:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ampolla de plàstic
Aigua
Alcohol de 96°
Embut
Filtre
Etiqueta
Llapis
Ampolla petita amb difusor

Elaboració:
1.Preparació:
‐ Omplir 1/4 part d’un pot de vidre, amb la planta que haurem esmicolat amb els dits.
‐ Omplir amb l’alcohol de 96° i tancar.
2. Maceració:
‐ Deixarem el pot en un lloc fresc i sec, on no rebi la llum del dia.
‐ Durant 1 setmana, remenarem la barreja cada dia, de manera suau.
‐ Passada la setmana, filtrarem l’alcohol.
‐ Omplim el pot fins les seves ¾ parts.
‐ Acabem d’omplir amb aigua.
3. Transvasem la maceració a les ampolles petites i hi posem una etiqueta amb el nom.

Usos:
‐
‐

Per fer friccions per alleujar el cansament i la mala circulació del cos.
Repel∙lent de mosquits.
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COLÒNIA DE ROMANÍ
Material necessari:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ampolla de plàstic
Aigua
Alcohol de 96°
Embut
Filtre
Etiqueta
Llapis
Ampolla petita amb difusor

Elaboració:
1.Preparació:
‐ Omplir una quarta part d’un pot de vidre, amb la planta que haurem esmicolat amb els dits.
‐ Omplir amb l’alcohol de 96° i tancar.
2. Maceració:
‐ Deixarem el pot en un lloc fresc i sec, on no rebi la llum del dia.
‐ Durant 1 setmana, remenarem la barreja cada dia, de manera suau.
‐ Passada la setmana, filtrarem l’alcohol.
‐ Omplim el pot fins les seves ¾ parts.
‐ Acabem d’omplir amb aigua
3. Transvasem la maceració a les ampolles petites i hi posem una etiqueta amb el nom.

Usos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Trastorns circulatoris
Tractament contra la cel∙lulitis
Relaxant a la zona del coll
Cops
Dolors musculars
Dermatitis seborreica
Neuràlgies
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ACTIVITAT 8.1 Segona collita
Durada:

Agrupaments:

30 minuts

Grup dividit

Recursos:
‐Eines d’hort
‐Terra
‐Adob (si s’escau)

Annex:
Consulta del calendari de
plantació‐collita

Espai:
Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
‐ Saber identificar la grandària i la textura d’una hortalissa madura.
‐ Aprendre la importància de la cura de les hortalisses durant tot el seu estadi de creixement.
‐ Comprendre l’esforç i la dedicació d’una plantació.
‐ Gaudir dels fruits cultivats.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Plantació, manteniment i recol∙lecció per a cada hortalissa.
‐ Diferenciació del període de vida de cada hortalissa.
DESCRIPCIÓ:
Cada grup consultarà la seva hortalissa en el calendari de plantació‐collita, per tal de comprovar
l’estat. Es pot donar el cas que algun no segueixi el patró, llavors parlarem que cada planta té les
seves particularitats. Que tot i tenir uns cicles establerts i coneguts, pot variar el seu creixement per
diferents factors: com el clima, l’aigua, els nutrients disponibles en el sòl o que algunes plantes
plantades en el mateix moment tenen creixements diferents.

Cada grup avaluarà l’estat de cada hortalissa per ser recol∙lectades.
Un cop s’ha fet la recol∙lecció cal remoure la terra, i si cal, afegir‐ne. D’aquesta manera la taula de
cultiu ja estarà a punt per a la següent plantada.
Aprofitarem per preparar les jardineres per plantar‐hi les remeieres.
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ACTIVITAT 8.2 Plantació remeieres
Durada:

Agrupaments:

20 minuts

Grup dividit

Recursos:
‐Jardineres
‐Terra
‐Planter de remeieres
‐Eines per plantar

Annex:
No hi ha annex
per aquesta
activitat.

Espai:
Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
‐ Conèixer el mantinent i el creixement d’una altra espècie de planta.
‐ Descobrir la varietat de plantes que existeixen: amb flor, sense flor, arbustives, resistents,
perennes o caduca, etc.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Necessitats bàsiques de les plantes.
‐ Manteniment de les plantes.
DESCRIPCIÓ:
Partint de l’experiència prèvia en la plantació de les primeres hortalisses, els passos a seguir són els
mateixos. Tot i que caldrà remarcar que el manteniment pot varia una mica, en la periodicitat de reg
i adob concretament.
La recol∙lecció de fulles com de flors variarà segon la planta.
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ACTIVITAT 8.3 Realització de la fitxa descriptiva
Durada:
20 minuts

Agrupaments:
4 grups de 3
alumnes

Recursos:
‐Tisores
‐Llapis de colors

Annex:
Fitxa mostra i
plantilles.

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐ Conèixer els trets més característics sobre de les plantes que plantaran a la jardinera.
‐ Descobrir curiositats sobre el que han plantat.

CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Reconeixement de nom científic
‐ Utilització d’un cercador informàtic
‐ Parts de la planta
DESCRIPCIÓ:
Després d’haver escollit la planta remeiera cada grup buscarà més informació a través d’un cercador
informàtic. Informació que hauran de sintetitzar i traspassar a la fitxa.
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ACTIVITAT 8.4: Herbicides naturals
Durada:

Agrupaments:

15 minuts

A tot el grup

Recursos:
‐Projector
‐ Imatges

Annex:
Tipus de sistemes

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aprendre diferents tipus de sistemes naturals per controlar o prevenir de plagues i les seves
propietats.
Conèixer la preparació d’aquests tractaments, els avantatges i els seus inconvenients.
Diferenciar els tipus d’aplicació i la seva elaboració.
Veure els diferents moments d’intervenció: prevenció, control o exterminació de la plaga.
Saber què és una plaga i les seves varietats (insectes o fongs)
Entendre que les propietats de les plantes serveixen per protegir‐se entre elles, com en el
cas de les plantes remeieres per als humans.

CONEIXEMENTS PRÈVIS:
‐
‐
‐

Saber que les plantes tenen diferents utilitats o aplicacions (humans o plantes).
Conèixer l’ecosistema de l’hort i com actuen les plagues.
Conèixer el rol dels diferents organismes que poden viure a l’hort.

DESCRIPCIÓ:
1. Projectar diferents exemples de herbicides.
2. Veure la varietat de sistemes:
Decocció, infusió, fermentació, maceració
3. Exemples d’algunes plantes i les seves propietats i possibilitats d’aplicació.
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ACTIVITAT 8.5: Sistemes naturals de control de plagues (trampes)
Durada:
15 minuts

Agrupaments:
A tot el grup

Recursos:
‐Imatges
‐Projector

Annex:
Tipus de sistemes

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
‐ Aprendre diferents tipus de sistemes naturals per controlar o prevenir de plagues i les seves
les propietats.
‐ Conèixer com es poden preparar aquests complements, els avantatges i inconvenients.
‐ Diferenciar els tipis d’aplicació i la seva elaboració.
‐ Veure els diferents moments de intervenció: Prevenció, control o exterminació de la plaga.
‐ Saber que es una plaga i les seves varietats (insectes o fongs)
‐ Entendre que les propietats de les plantes serveixen per protegir‐se entre elles, com amb les
plantes medicinals per als humans.
4. Veure la varietat de sistemes:
Trampes, contraplaques, fungicides naturals...

CONEIXEMENTS PRÈVIS:
5. Entendre que les plantes tenen infinitats de propietats, tan per humans com per plantes.
DESCRIPCIÓ:
Explicació del diferents tipus de sistemes i la seva finalitat.
Petit taller per fer una trampa per a mosques.
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ACTIVITAT 9.1: Associació entre cultius i proteccions naturals
Durada:
1 hora

Agrupaments:
Tot el grup

Recursos:
‐Projector
‐Imatges

Annex:
Imatges

Espai:
Interior ‐ aula

OBJECTIUS:
‐
‐
‐
‐
‐

Veure que l’ecosistema de l’hort, és un cicle tancat i autosuficient on tot té la seva funció. Si
hi ha quelcom que va malament, primer hem d’estudiar quin és l’origen del problema.
Entendre les associacions que poden tenir els diferent tipus d’hortalisses, ja sigui favorable o
desfavorable, per al desenvolupament i creixement de la planta.
Aprendre els beneficis d’un sistema de rotació de cultius.
Comprendre que hi ha plantes, que relacionant‐les entre elles poden protegir i ajudar a
combatre plagues perjudicials.
Veure la relació amb l’activitat anterior, de la fauna del hort.

CONEIXEMENTS PRÈVIS:
6. Algunes propietats de les plantes
7. Diferenciació en les diferents plantes conegudes, com: tubercles, de fulla o arbustives.

DESCRIPCIÓ:
8. Mirar els següents quadres per desenvolupar la explicació que està dividida en tres parts:
1. Relacions favorables i desfavorables existents l’associació de diferents cultius.
Com s’ajuden en el procés de creixement de la planta.
Arrels profundes que obren camí, plantes que donen ombra a altres plantes.
2. Plantes que protegeixen a altres plantes.
Repel∙leixen de forma natural als predadors.
Serveixen de refugi per als animals beneficiosos.
Plantes trampa, que atrauen als insectes perjudicials.
3. Rotació de cultius per l’esponjament i descans de la terra, així com no sobre explotar uns
recursos concrets.
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ACTIVITAT 9.2: Hort Urbà
Durada:
1 hora

Agrupaments:
Tot el grup

Recursos:
‐Imatges
‐Projector

Annex:
Imatges

Espai:
Interior ‐ aula

OBJECTIUS:
‐ Aquesta sessió serà conduïda per el professor, però seran els alumnes els que la
dinamitzaran.
‐ Aquesta activitat es un resum del curs. L’hort urbà, com el de l’escola, serà un pretext per
entendre tots els beneficis que té una forma de vida ecològica.
‐ Repassar les propietats de conrear de forma ecològica, i per tant veure la problemàtica del
sistema de monocultiu extensiu.
‐ Veure les possibilitats a tenir un hort a casa i per tant ruralitzar les ciutats.
‐ Que els alumnes facin ells sols un resum de tot l’après durant el curs. Veure la funció de cada
part en la vida humana.
‐ Veure que s’ha comprés la dinàmica del curs i la seva finalitat.

CONEIXEMENTS PRÈVIS:
9. El cicle de vida de la planta i les seves característiques.
10. Propietats de les plantes, nutricional, d’associació, la seva funció en l’ecosistema i en la vida.
11. Així com de tots els esser vius que conformen un hort.

DESCRIPCIÓ:
12. Plantejar la qüestió bàsica: Que es un hort? Que es un hort ecològic? Que es un hort urbà?
13. Es proposaran diferents temàtiques sobre les hortalisses, que s’escriuran a la pissarra
perquè els alumnes els vagin comentant i escrivint.
Les temàtiques seran:
‐ Propietats
‐ Característiques
‐ Hort amb diversitat vers extensions de monocultius
‐ Inconvenients de una agricultura no ecològica
14. Es mostraran diferents exemples de horts urbans que els alumnes es poden fer a casa i si
dona temps es farà un dels tipus.
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ACTIVITAT 10.1: Coneixem la fauna que tenim a l’hort. Animals beneficiosos i
perjudicials.
Durada:

Agrupaments:

60 minuts

Grups de 4/5
alumnes

Recursos:
‐Imatges depredador‐plaga
‐Cartolina
‐Tisores

Annex:
Imatges i
solució

Espai:
Interior – Aula

OBJECTIUS:
- Conèixer els diferents tipus d’animals que habiten en l’ecosistema que es crea a l’hort.
- Identificar la relació beneficiosa entre diferents animals i que no tots son perjudicials.
- Saber valorar la importància de la diversitat animal dins l’ecosistema de l’hort.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Depredador
‐ Plaga

DESCRIPCIÓ:


Primerament es realitzarà una breu explicació de la relació entre les diferents plagues que
ataquen l’hort i de quina manera els animals (depredadors) ens ajuden a controlar‐les. Fent
evident que tots els animals no són perjudicials per al nostre hort i que n’hi ha de concrets
que són beneficiosos.



Per tal de conèixer els diferents animals es realitzarà per mitjà d’un joc de taula.
A través de les imatges que s’han imprès per duplicat, els alumnes hauran de fer parelles de
depredadors, després de plagues i per últim parella de depredador‐plaga.
Regles del joc:
1. Separarem totes les parelles de depredadors.
2. Les barrejarem i les repartirem capgirades.
3. Els alumnes, per torns, hauran de girar‐ne dues. Amb la finalitat de trobar la parella de la
imatge idèntica.
4. Cada cop que un alumne faci la parella tindrà una altra oportunitat per seguir jugant.
5. El jugador que tingui més parelles fetes guanya.



Quan els alumnes hagin jugat i assimilat els diferents animals, es tornarà a jugar. Aquest cop
fent parelles amb les imatges de les plagues. Seguint les mateixes regles del joc.



Per últim i amb l’ajuda de les solucions, es jugaran amb les parelles de depredador‐plaga.
Amb les mateixes regles del joc.
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Solucions:
Per a una millor identificació dels animals, es poden presentar els animals depredadors per mitjà
d’internet, cercant imatges o els sons característics dels animals més comuns. Com per exemple:
mallerenga, rat‐penat, libèl∙lula, etc.

plagues

depredadors
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ACTIVITAT 11.1: Collita final de les hortalisses i plantes remeieres
Durada:
30 minuts

Agrupaments:
Grup dividit

Recursos:
‐Eines d’hort
‐Terra
‐Adob (si s’escau)

Annex:

Espai:

Consulta del
calendari de
plantació‐collita

Exterior ‐ Hort

OBJECTIUS:
‐Comprendre missatges verbals de les instruccions a seguir en les tasques de recol∙lecció de la
collita.
‐Iniciar‐se en la pràctica i estratègies de treball individual, en grup i aprenentatge cooperatiu.
‐ Observar i interpretar el calendari de plantació‐collita en funció del moment.
CONTINGUTS:
‐Comprensió d’informacions concretes durant una tasca concreta, identificant‐ne la informació
rellevant.
‐Participació en situacions d'aprenentatge compartit, per recollir i intercanviar informació i opinions,
resoldre conflictes o arribar a acords, amb una actitud de cooperació i respecte per les aportacions i
opinions de les altres persones.
‐ Identificació i situació de l’hortalissa en el calendari.
CONEIXEMENTS PREVIS:
‐ Plantació, manteniment i recol∙lecció per a cada hortalissa.
‐ Diferenciació del període de vida de cada hortalissa.
DESCRIPCIÓ:
Cada grup consultarà la seva hortalissa en el calendari de plantació‐collita, per tal de comprovar
l’estat. Es pot donar el cas que algun no segueixi el patró, llavors parlarem que cada planta té les
seves particularitats. Que tot i tenir uns cicles establerts i coneguts, pot variar el seu creixement per
diferents factors: com el clima, l’aigua, els nutrients disponibles en el sòl o que algunes plantes
plantades en el mateix moment tenen creixements diferents.

Cada grup avaluarà l’estat de cada hortalissa per ser recol∙lectades.
Un cop s’ha fet la recol∙lecció, cal deixar l’espai net, per al següent curs escolar.
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Aquest guia didàctica s’ha pogut realitzar gràcies al suport i la col∙laboració dels docents de
l’escola Joan Bruguera de Girona i del personal de la Oficina de Cooperació per al
Desenvolupament, així com dels estudiants de la UdG que han participats activament en el
desenvolupament de les activitats de l’hort a l’escola.
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