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1. INTRODUCCIÓ. 
El projecte de l’Hort Escolar naix durant el present curs escolar amb 

l’objectiu bàsic d’introduir unes metodologies d’aprenentatge i de respecte del 

medi ambient que fins aleshores era impossible en les instal·lacions de que 

disposàvem anteriorment en l’antic centre. 

Aquest document pretén desenvolupar aquelles actuacions que, 

contemplades dins del projecte de l’Hort Escolar, inclòs al seu temps dins d’un 

projecte més envejós anomenat “Ecoescola”, es pretenen realitzar durant el 

curs. 

Com que comencem de nou, amb sols una dotació d’espai físic i poc 

més, anirem creant des de zero tot allò que volem fer, posant il·lusió i ganes de 

treballar per part de tota la comunitat educativa, a la qual intentarem implicar al 

màxim. 

 

2. ANÀLISI DE NECESSITATS. 
Començar des del no res sempre és difícil, Així que les necessitats són 

totals. No tenim de res. Hem de començar a construir tot el que volem i anar a 

poc a poc. 

De tota manera, anirem detallant les actuacions que pretenem dur 

endavant durant aquest curs. 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS. 
Tal i com recull el nostre Projecte sobre l’Hort Escolar, els objectius 

serien els següents: 

1. Promoure la educació ambiental a l'escola. 

2. Aconseguir un major coneixement de l'entorn i una millor relació que 

promoga en l'alumnat valors de respecte cap al medi.  

3. Iniciar-se en les tasques agrícoles de treball a l'hort.  

4. Manipular elements com la terra, l'aigua, les llavors,...proporcionant una 

experiència enriquidora.  

 



 

 

5. Observar, experimentar i extreure conclusions a través del contacte i treball 

directe amb les diferents plantacions. 

6. Realitzar treballs pràctics encaminats a donar un coneixement del 

funcionament d'un hort i les necessitats i cura de cadascuna de les plantes.  

7. Conèixer alguns dels cicles biològics més importants: el cicle de les plantes, 

les estacions...  

8. Conèixer i utilitzar algunes de les eines pròpies del treball de l'hort.  

 

4. PLANIFICACIÓ I TEMPORITZACIÓ DURANT EL PRESENT CURS ESCOLAR 

D’ACTIVITATS QUE S’HAN DE REALITZAR AMB LA FINALITAT D’ASSOLIR ELS 

OBJECTIUS. 

Trimestre Actuacions Previstes Observacions 

1r Trimestre 

Octubre a 
Desembre 

2012 

Reunions d’inici: 
Iniciar el projecte d’Hort 

Escolar, realitzant totes les 

reunions pertinents per posar 

en marxa el projecte amb la 

màxima implicació dels 

membres de la comunitat 

educativa. 

Organització del projecte: 

Crear els grups de treball de 

pares i mares, sol·licitant la 

seua ajuda per a treballar 

directament en l’alumnat a l’hort 

i als jardins. 

Implicar el màxim possible a 

tots els grups d’alumnat del 

centre, així com al professorat.  

 

Caldrà realitzar una presentació 

informatitzada per realitzar la 

primera reunió de motivació a les 

famílies. 

 

 

Haurem de realitzar els contactes 

oportuns amb l’AMPA per trobar 

una persona que gestione les 

relacions entre el coordinador del 

projecte i la persona responsable de 

coordinar els pares i mares. 

 

 

 



 

Plantació Faves: 

Plantació (Novembre) del 

bancal de faves per part dels 

grups de 5é i 6é de Primària. 

re) del 

bancal de faves per part dels 

grups de 5é i 6é de Primària. 

Grups de treball alumnat: Grups de treball alumnat: 

Crear els grups de treball 

d’alumnat de 5é i 6é que 

participarà en les tasques de 

l’Hort. 

Crear els grups de treball 

d’alumnat de 5é i 6é que 

participarà en les tasques de 

l’Hort. 

Material de l’alumnat: Material de l’alumnat: 

Informar a l’alumnat del 

material que cal dur per al 

treball en l’Hort Escolar.  

Informar a l’alumnat del 

material que cal dur per al 

treball en l’Hort Escolar.  

Preparació Terreny: Preparació Terreny: 

Iniciar el plantejament i 

organització del terreny de 

l’Hort, realitzant les tasques 

necessàries per adequar-lo al 

plantejament inicial, fent les 

parcel·les i netejant-les 

convenientment. 

Iniciar el plantejament i 

organització del terreny de 

l’Hort, realitzant les tasques 

necessàries per adequar-lo al 

plantejament inicial, fent les 

parcel·les i netejant-les 

convenientment. 

Calendari actuacions: Calendari actuacions: 

Distribuir el calendari de les 

actuacions en l’Hort en funció 

de la dotació horària que ens 

facilite el centre. 

Distribuir el calendari de les 

actuacions en l’Hort en funció 

de la dotació horària que ens 

facilite el centre. 

  

  

Caldrà comprar llavors de faves per 

a la sembra en Novembre. 

Caldrà comprar llavors de faves per 

a la sembra en Novembre. 

  

  

  

Parlar amb les tutories de 5é i 6é, 

per vore els dos grups que cal 

configurar en cada classe. 

Parlar amb les tutories de 5é i 6é, 

per vore els dos grups que cal 

configurar en cada classe. 

  

La motxilla de l’Hort contindrà els 

següents elements, sense els quals 

no es podrà realitzar l’activitat: 

Sabatilles, guants, roba, gorra, 

tovalló, bosseta d’endreça. 

La motxilla de l’Hort contindrà els 

següents elements, sense els quals 

no es podrà realitzar l’activitat: 

Sabatilles, guants, roba, gorra, 

tovalló, bosseta d’endreça. 

Hem pensat de fer 5 parcel·les i 

construir un camí amb pedres 

blanques en forma de creu per 

poder accedir a totes ells sense 

embrutar-nos els peus. 

Hem pensat de fer 5 parcel·les i 

construir un camí amb pedres 

blanques en forma de creu per 

poder accedir a totes ells sense 

embrutar-nos els peus. 

  

  

Agafarem un calendari i vorem de 

distribuir el temps que tenim, entre 

els 4 grups de treball, de forma que 

tots vagen el mateix nombre de 

dies. 

Agafarem un calendari i vorem de 

distribuir el temps que tenim, entre 

els 4 grups de treball, de forma que 

tots vagen el mateix nombre de 

dies. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n Trimestre 

Gener a Març 
2013 

 

Notes premsa: 

Fer notes de premsa on vagen 

mostrant-se els avanços en el 

treball realitzat. Implicar el 

màxim possible a tots els grups 

d’alumnat del centre, així com 

al professorat.  

Plantacions: 

Plantació d’una dent d’all per 

part de cada xiquet i xiqueta 

d’Educació Infantil. Plantació 

de creïlles per part de 

l’alumnat de 1r a 4t de 

Primària. 

 

Preparar fitxes de treball: 
Construcció i decoració d’un 

pluviòmetre. Un per cada 

classe. Realitzar una taula de 

seguiment per classe i 

mesurar l’aigua recollida en 

les pluges que hi haja. 

Calendari de sembres: 

Plantejar-se un calendari de 

sembres, elaborant-lo de 

manera que ens permeta vore 

l’evolució de la planta des del 

principi fins a que dona fruits. 

 

 

 

Quan es produïsca algun fet 

rellevant o es mamprenga alguna 

acció relacionada amb el projecte 

haurem de redactar una nota de 

premsa i passar-la a la persona 

responsable del centre que la 

divulgarà convenientment.  

 

Intentarem que tots els grups del 

centre participen en alguna activitat 

en la que hagen d’anar a l’hort. 

 

Cal que cada grup pinte i decore els 

seu pluviòmetre. Els pares i mares 

seran els que col·locaran els 

pluviòmetres al pati i acabaran la 

seua construcció en els aspectes 

que poden resultar més complicats 

o perillosos. 

Les tutories seran les encarregades 

de construir les taules d’observació 

segons els seus criteris d’edat. 

Caldrà vore quines sembres es 

poden fer de cara al proper curs 

seguint un poc les suggerències 

que estan recollides en el projecte 

de l’Hort on tenim un calendari 

orientatiu. 

 



 

Llavoreres: 

Construir llavorers en cada 

classe amb material reciclat per 

a que vegen com creixen les 

plantes que després plantarem 

a l’hort. 

 

 

Explicarem per classes com cal 

construir el llavorer, què farem amb 

ell, que hi plantarem, quan ho farem 

i com farem germinacions d’algunes 

llavors més grans. 

3r Trimestre 

Abril a Juny 
2013 

Notes premsa: 

Fer notes de premsa on vagen 

mostrant-se els avanços en el 

treball realitzat. 

Projectes: 

Iniciar projectes fàcils i 

cooperatius per a que tothom 

se senta implicat en el projecte 

i el considere un poc seu: 

Projecte del Llibre de les 

Plantes del centre. 

 

 

 

 

 

Inauguració hort: 

Realitzar un acte inaugural de 

l’Hort Escolar incloent-hi una 

degustació d’algun dels 

productes que hajam cultivat en 

ell. 

Quan es produïsca algun fet 

rellevant o es mamprenga alguna 

acció relacionada amb el projecte 

haurem de redactar una nota de 

premsa i passar-la a la persona 

responsable del centre que la 

divulgarà convenientment. 

Projecte del Llibre de les Plantes 

del centre: Aquest projecte 

consistirà en intentar recollir 

entre tots els grups de Primària 

informació sobre 4 plantes del 

centre i plasmar-les en un full 

dissenyat per a contindre 

aquesta informació. El treball 

d’investigació es distribuirà per 

tutories. El nivell de 5é serà 

l’encarregat de recollir la 

informació i construir la pàgina 

del llibre que li corresponga. 

Haurem de contactar amb els 

mitjans de comunicació per vore si 

poden cobrir la notícia i realitzarem 

les oportunes notes de premsa 

posteriors. 



 

 

5. RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS PER A LA 

CONSECUCIÓ D’AQUESTA PLANIFICACIÓ ANUAL. 
Repetim ací que l’únic recurs que tenim ara mateix és l’espai físic de la 

parcel·la. La resta haurem d’anar construint-ho o comprant-ho. 

 

RECURSOS MATERIALS. 
La Parcel·la de l’Hort Escolar. 

En el nostre centre disposem d’un espai d’uns 160 metres quadrats on 

desenvoluparem les tasques i plantarem les plantes que calga. 

Es troba envoltada d’un reixat amb una porta d’accés i està situada a un 

extrem del pati escolar. 

La Caseta d’Eines 
Durant aquest curs pensem comprar una caseta d’eines per poder 

guardar les eines que comprem o duguem. També servirà d’aixoplug per a 

quan s’instal·le llum i programador de degoteig. 

Sistema de Reg 
Haurem de procurar que durant el curs s’instal·le un sistema de reg per 

degoteig programable per a que durant els períodes de vacances les plantes 

estiguen convenientment hidratades. 

 

RECURSOS HUMANS. 
És obvi que tot el professorat del centre haurà d’estar implicat en 

aquesta planificació anual, cadascú dins de les seues possibilitats i àrees de 

treball, planificant i realitzant totes les tasques que els corresponga. 

Però, no poden deixar de banda a ningú que en forme part de la nostra 

comunitat educativa i que d’una manera o una altra pot donar un cop de mà per 

a aconseguir els objectius previstos. 

I, com no pot ser d’una altra manera, no oblidarem aquelles persones de 

la nostra localitat que també poden ajudar en moments puntuals, participant i 

col·laborant. 

 



 

 

RECURSOS ORGANITZATIUS. 
Tota planificació requereix una organització interna clara. En aquest pla 

tractarem de consensuar l’organització requerida en funció de les activitats 

planificades per al curs escolar en el qual ens trobem. Es preveu que hi haja 

eixides puntuals d’alguns grups per realitzar tasques de plantació concreta i 

que els grups de 5é i 6é, treballen setmanalment de manera efectiva realitzant 

les tasques de manteniment de l’hort. 

No obstant, cal assenyalar la necessitat de dotar pressupostàriament el 

pla en tots aquells aspectes que ho necessite, no vaja a ser que planifiquem 

molt bé les coses i que després, no es puguen dur endavant per falta de la 

dotació econòmica corresponent. 

L’organització de qualsevol event en un centre educatiu comporta 

l’adequació horària correcta per al bon desenvolupament de les activitats, és 

per això que tothom n’ha de ser conscient i cedir part de la seua programació 

d’activitats en benefici de tasques comuns i planificades entre totes les 

persones implicades. 

 

6. AVALUACIÓ DE RESULTATS. 
En aquestos moments no tenim prevista cap avaluació sistematitzada 

del treball que realitzarem. 

Per al proper curs, haurem d’establir criteris i fulls de valoració que 

recullguen el Grau de compliment dels objectius previstos. 

Considerem aquest curs com una mena d’assaig. Si tot va bé i el 

claustre té una valoració positiva en general, continuarem i li donarem un major 

protagonisme en el treball del centre. 
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