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1. INTRODUCCIÓ. 
El projecte de l’Hort Escolar naix el passat curs escolar amb l’objectiu 

bàsic d’introduir unes metodologies d’aprenentatge i de respecte del medi 

ambient. 

Aquest document s’integra durant el curs escolar 2013-2014 en un 

projecte més envejós anomenat “EcoEscola”.  

Igual que el curs passat, pretén desenvolupar aquelles actuacions que, 

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

projecte anterior, es volen dur endavant durant el present curs. 

Comencem amb les experiències acumulades durant el curs anterior i 

enguany ens plantejarem nous reptes i una millor programació. 

Les il·lusions i ganes de treballar per part de tota la comunitat educativa, 

es mantenen intactes i, fins i tot, demanden més actuacions després de 

l’experiència anterior, per tant, tractarem de mantindre les expectatives 

dipositades i farem realitat tots els objectius plantejats, o, almenys, treballarem 

dur per a que siga així. 

2. ANÀLISI DE NECESSITATS. 
En aquestos moments ja no partim de zero, encara que ens cal molt de 

camí per recòrrer, tant en l’aspecte materila com el de les experiències. 

Repassem el que tenim: 

Una caseta d’eines. Tres cabassos, 4 regadores, un rasclet de recollir 

fulles i un prestatge on ordenar un poc les coses. 

Un programador de degoteig amb sis electrovàlvules que cobriran totes 

les parcel·les. Els ramals de gomes necessàries, però en aquestos moments 

insuficient per cobrir dos dels bancalets. 

Alguna llavor de l’any passat que potser ens puga servir per a enguany. 

Una muleta elèctrica per a feines de poc calat. 

Instal·lació de llum en la caseta d’eines. 

Instal·lació d’aixeta de reg i dues mànegues. 

Per al present curs haurem de comprar: 
Algunes ferramentes per a treballar els bancals. 
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Les llavors o plançons necessaris segons el que vulgam fer. 

Terra de sembra. 

Fertilizant líquid. 

Adob de fem i químic per a preparar el camp. 

Preparats ecològics per a combatre les plagues que puga haver. 

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 
Reunions d’inici: 
Com que hem creat una comissió 
mediambiental al centre, convindrà 
planificar les reunions pertinents per a 
pendre les mesures que calga amb la 
participació de tots els membres. 

Caldrà realitzar una reunió 
amb les famílies que vulguen 
participar activament al 
projecte. 

 
 
 
 
 
 
 Organització del projecte: Haurem de realitzar els 
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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.  

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. 
 

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. 

Hem de llogar a alguna 
persona que tinga una 
muleta gran per poder tirar el 
fem, l’adob químic i passar 
els camp per a que estiga un 
mes descansant abans de 
plantar. Caldrà netejar els 
jardins i el camp de les 
brosses més grans i cremar-
les després. 

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 en la 
resta de tutories del centre per 
organitzar la seua participació. 

Cal que les dues tutories de 
5é i 6é, organitzen l’alumnat 
en dos grups de treball. 
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. 
Totes les tutories farn els 
grups per al desdoble 
previst. 

 
Material de l’alumnat: 

Informar a l’alumnat del material 
que cal dur per al treball en l’Hort 
Escolar. 

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. 

Calendari actuacions: 
Distribuir el calendari de les 

actuacions en l’Hort en funció de la 
dotació horària que ens facilite el 
centre. 

 

 
 
 
 
 
 

1r Trimestre 
 

Octubre 
a 

Desembre 
2013 

Calendari de sembres: 
Plantejar-se un calendari de sembres, 
elaborant-lo de manera que ens 

En cada trimestre d’aquesta 
planificació, marcarem les 
plantacions previstes. 
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permeta vore l’evolució de la planta 
des del principi fins a que dona fruits. 
Preparar fitxes de treball:  

Remodelació del pluviòmetre 
construit l’any anterior. Redecorar. 
Cada classe s’ocuparà del seu. 
Realitzar una taula de seguiment per 
classe i mesurar l’aigua recollida en 
les pluges que hi haja. 

 
Preparar fitxes de treball, segons 

el model que hem creat al centre, 
sense concretar en aquestos 
moments per a cada un dels grups de 
Primària, en funció del currículum de 
l’àrea de Coneixement del Medi. 

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. 

Manteniment i neteja: 
Mantindre netes i sense brossa 

les parcel·les del camp. 
Polvorització quan es detecten 

plagues en els cultius. 

Cal estar sempre pendents 
de la neteja de brosses. Els 
bancals han d’estar 
presentables i sense plagues 
d’animals o d’herbes. 

Plantacions previstes: 
Novembre: 
Alls: Alumnat d’Educació Infantil. 

Plantació de tres dents d’all 
per part de cada xiquet i 
xiqueta d’Educació Infantil. El 
portaran de casa. Cada 
xiquet en plantarà tres i 
després s’emportarà a casa 
una de les mates que hagen 
eixit. 

Novembre: 
Escarola: Alumnat de Primària. 

Farem diversos bancalets on 
plantarem escarola 
directament al camp. 
Comprar llavors. 

Novembre: 
Espinac: Alumnat de Primària. 

Comprar llavors. 

Novembre: 
Favera: Alumnat de Primària. 

Caldrà comprar llavors de 
faves per a la sembra en 
Novembre. 

Novembre: 
Safanòria: Alumnat de Primària. 

Comprar llavors. 

Novembre: 
Pesolera: Alumnat de Primària. 

Comprar llavors. 

Novembre: 
Porro: Alumnat de Primària. 

Comprar llavors. 
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 Novembre: 
Amanides diverses: Alumnat de 
Primària. 

Comprar llavors. 

 
Trimestre Actuacions Previstes Observacions 

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.  

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. 

Llavoreres: 
Construir llavorers en cada classe 
amb material reciclat per a que vegen 
com creixen les plantes que després 
plantarem a l’hort. 

Començarem a sembrar en 
llavoreres a finals del mes de 
febrer. 

Preparar fitxes de treball:  
Continuarem preparant fitxes de 

treball per als grups de Primària 
segons els currículums establerts. 

Seguirem la tasca de la gràfica 
de pluges. 

Donarem pas a l’observació 
metereològica a través de medicions 
senzilles que anirem anotant 
convenientment en cada tutoria. 

Les tutories seran les 
encarregades de construir 
les taules d’observació 
segons els seus criteris 
d’edat. 

Intentarem construir 
aparells senzills, amb 
materials reciclats, per a fer 
observacions 
metereològiques. 

Manteniment i neteja: 
Mantindre netes i sense brossa 

les parcel·les del camp. 
Polvorització quan es detecten 

plagues en els cultius. 

Cal estar sempre pendents 
de la neteja de brosses. Els 
bancals han d’estar 
presentables i sense plagues 
d’animals o d’herbes. 

Projectes de treball 
Iniciar projectes fàcils i cooperatius per a que tothom se senta implicat 
en el projecte. 
El Museu de les LLavors:  

Es tracta d’un projecte de 
recollida de llavors que, degudament 
guardades, podran ser mostrades al 
nostre alumnat, així com a la 
comunitat educativa en general. 

Es podria fer una crida 
general a la col·laboració en 
aquest Museu de les Llavors 
a totes les famílies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2n Trimestre 
 
 
 
 

Gener 
a 

Abril 
2014 

El Llibre de les 
Plantes:  

Es tracta d’un 
projecte de recollida de 

Aquest projecte començà l’any passat i té 
una durada de dos anys. El grup que entra 
en 5é s’encarrega de construir les pàgines 
del llibre que se consideren i porta 
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dades sobre les plantes 
del centre. 

endavant el projecte durant el temps que li 
queda al centre. Consisteix 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 distribueix per tutories. El 
nivell de 5é serà l’encarregat de recollir la 
informació i construir la pàgina del llibre 
que li corresponga. 

Plantacions previstes: 
Gener: 
Alls: Alumnat d’Educació Infantil. 

L’alumnat d’Educació 
Infantil, repetirà la plantació 
d’alls. El portaran de casa. 
Cada xiquet en plantarà tres i 
després s’emportarà a casa 
una de les mates que hagen 
eixit. 

Gener: 
Creïlles: Alumnat d’Educació Primària.

Portarem una creïlla de 
casa i la tallarem en tres 
troços que plantarà cada 
xiquet i xiqueta de cada grup.

Febrer-Març: 
Albergínies: Alumnat d’Educació 
Primària. 

Comprar llavor. 

Febrer-Març: 
Carabasseta de fregir: Alumnat 
d’Educació Primària. 

Comprar llavor. 

 Febrer-Març: 
Amanides diverses: Alumnat 
d’Educació Primària. 

Comprar llavor. 

 Febrer-Març: 
Tomaques diverses: Alumnat 
d’Educació Primària. 

Comprar llavor. 

 Febrer-Març: 
Bajoquetes diverses: Alumnat 
d’Educació Primària. 

Comprar llavor. 

 Febrer-Març: 
Bajocó: Alumnat d’Educació Primària. Llavor de l’any passat. 

Plantar-lo directament en 
camp. 

 Febrer-Març: 
Pebres diversos: Alumnat d’Educació 
Primària. 

Llavor de l’any passat. 
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Trimestre Actuacions Previstes Observacions 
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.  

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. 

Preparar fitxes de treball:  
Continuarem preparant fitxes de 

treball per als grups de Primària 
segons els currículums establerts. 

Seguirem la tasca de la gràfica 
de pluges. 

Continuarem amb les 
observacions metereològiques. 

Les tutories seran les 
encarregades de construir 
les taules d’observació 
segons els seus criteris 
d’edat. 
Intentarem construir aparells 
senzills, amb materials 
reciclats, per a fer 
observacions 
metereològiques. 

Manteniment i neteja: 
Mantindre netes i sense brossa 

les parcel·les del camp. 
Polvorització quan es detecten 

plagues en els cultius. 

Cal estar sempre pendents 
de la neteja de brosses. Els 
bancals han d’estar 
presentables i sense plagues 
d’animals o d’herbes. 

Projectes de treball 
Iniciar projectes fàcils i cooperatius per a que tothom se senta implicat 
en el projecte. 
El Museu de les LLavors:  

Continuarem treballant en aquest 
projecte. 

Continuarem demanant la 
col·laboració en aquest 
Museu de les Llavors a totes 
les famílies. 

El Llibre de les Plantes:  
Continuem treballant en la 

confecció de les pàgines de les 
plantes. 

Intentarem construir la 
portada en fusta del llibre. 

Plantacions previstes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3r Trimestre 
 

Maig 
a 

Juny 
2014 

Maig-juny: 
Encara que no hi ha plantacions 
previstes, haurem d’anar passant al 
camp les plantes dels llavorers que 
encara no hajam plantat. 
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5. RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS PER A LA 

CONSECUCIÓ D’AQUESTA PLANIFICACIÓ ANUAL. 
A poc a poc ens anem dotant dels recursos que necessitem, encara que 

ens queda camí que fer. Ja hem dit abans del que disposem, confirmem ací 

alguns aspectes anteriors. 

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. 

El curs passat ferem un camí de pedres blanques en forma de creu per a 

poder accedir sense embrutar-nos els peus. 

La Caseta d’Eines 
Durant aquest curs pensem condicionar la caseta que comprarem i tenir 

les eines arreglades, netes i al seu lloc. Disposem al seu interior de llum, 

programador de degoteig, empisat de taulells i placa de fusta per protegir les 

electrovàlvules. 

Sistema de Reg 
Com hem dit, s’ha instal·lat 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. 

Es crea la comissió de Medi Ambient del centre que procurarà que es 

vagen desenvolupant les tasques previstes amb la major coordinació possible i 
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que s’encarregarà d’aprovar la proposta de planificació que elaborarà la 

persona que coordine la comissió i el projecte de l’hort escolar.  

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.  

En aquest curs escolar la dotació horària ha augmentat per a poder dur 

endavant, no sols aquest projecte de l’hort, sino també el projecte en el qual 

està inclòs, “EcoEscola”. 

De tota manera, 5é i 6é, continuaran fent les tasques de manteniment 

del camp i la resta de grups realitzarà activitats diverses segons la 

programació. 

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. 
Durant el present curs escolar s’establiran els criteris avaluatius i els fulls 

de valoració que recullguen el grau de compliment dels objectius previstos. 
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A final de curs es realitzarà la corresponent memòria d’activitats on es 

reflexaran totes les dades per a continuar el curs següent millorant el projecte. 
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