
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A canvi de tot el que ens dóna la natura, nosaltres la 
respectarem i la cuidarem” 

Lema de la nostra escola 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓ 
L’hort tot i ser una activitat molt important (com moltes d’altres) ha estat 

totalment apartada de l’escola i, si hi entrava, era d’una manera exclusivament 

teòrica. Durant els últims anys, s’ha començat a valorar l’enorme potencial que 

aquest espai pot oferir a l’escola, així com de la possibilitat d’introduir aquest 

tema a qualsevol àrea curricular. L’hort aporta una sèrie d’experiències 

gratificants, enriquidores i úniques per a l’alumnat, però també per al 

professorat, com poden ser cavar, regar, sembrar, observar cucs de terra, etc. 

adaptades a tots els nivells i interessos de l’alumnat que, a la vegada, les 

podem utilitzar com a recurs per a que els xiquets i xiquetes aprenguen 

continguts curriculars de la gran majoria d’assignatures (coneixement del medi, 

llengua, educació artística, matemàtiques, educació física, etc). 

A banda de l’aprenentatge conceptual, l’hort facilita i potencia la 

intel·ligència interpersonal entre l’alumnat, entre el professorat i entre aquests 

dos col·lectius. És a dir, ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per 

educar-se emocionalment, per a què s’entrenen en el domini de les habilitats 

socials i aconsegueixen el desenvolupament i creixement moral, i tot això, 

englobat en un marc pràctic, vivencial i sobretot, manipulatiu. 

 

JUSTIFICACIÓ 
L'allunyament del nostre alumnat al medi natural fa especialment rica i 

interessant per a ells l'experiència d'un hort escolar. Des de l'educació 

intel·lectual, emocional i en valors, volem abordar el respecte i atenció a la 

natura, per les conseqüències negatives irreversibles que ens podran ocasionar 

en un futur certes actuacions del èsser humà. 

Les relacions home-natura es troben deteriorades per falta d'informació i 

conscienciació. Una educació integral ha d'atendre aquest aspecte o 

deficiència des de la família i l'escola. 

Entenem, per tant, que l'educació ambiental és inicialment competència 

de l'ensenyança infantil i primària, ja que té el seu lloc en el context del 

“despertar del xiquet al món que l’envolta”. 

 



 

 

La construcció de vivendes, el traçat de carreteres, els rebutjos de les 

fàbriques, l'explotació dels boscos, l'emmagatzenament dels fems, etc... cal 

atendre'ls no exclusivament des dels imperatius de rendibilitat econòmica, sinó 

en primer lloc, des de la prevenció del deteriorament del medi ambient. 

El coneixement i respecte a la natura, el gaudir de la bellesa que ens 

rodeja, les seues possibilitats artístiques, etc… es tractaran, gràcies i des 

d'aquest projecte, de forma globalitzada i proporcionant així una juxtaposició 

d'anàlisi i resolució de problemes, des de diferents punts de vista o des de les 

diferents disciplines escolars. 

L'hort escolar enriquirà el coneixement de productes per a la nostra 

alimentació; les varietats i característiques dels diferents cultius, mode i època 

de plantació i recol·lecció i les característiques nutricionals (aportacions de 

vitamines, minerals, etc.) per a cobrir les necessitats del èsser humà de forma 

saludable. 

 

OBJECTIUS 
Com a objectius específics de l'activitat al nostre centre:  

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.  

 

 



 

 

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'HORT 
Un dels aspectes nous que porta amb si l'entrada en vigor de la Llei 

Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, és la programació per 

competències bàsiques. Per elles entenem el conjunt de coneixements, 

destreses i actituds necessàries perquè una persona arribe al seu 

desenvolupament personal, escolar i social. En definitiva, la competència es 

demostra quan l'alumne o alumna és capaç d'actuar, resoldre, produir o 

transformar la realitat a través de les tasques que se li proposen. L'hort escolar 

és un recurs pedagògic, que interrelaciona les diferents àrees curriculars i 

afavoreix el desenvolupament de les diferents competències bàsiques: 

 

1. Competència en comunicació lingüística. 
No es pot comprendre i interpretar la realitat sense posar prèviament en 

marxa una sèrie d'habilitats lingüístiques (escoltar, conversar, llegir o escriure), 

gràcies a les quals es construeix el pensament i es regula el comportament. En 

aqueix sentit, dins d'aquest programa s'utilitza la llengua escrita en diverses 

accions com per exemple per a descriure en el quadern de camp totes les 

vivències i successos esdevinguts en l'hort. 

 

2. Competència matemàtica. 
Són múltiples les ocasions en les quals anem a haver d'utilitzar i 

relacionar els nombres i les diferents operacions i formes d'expressió i 

raonament matemàtic, en les tasques incloses en el nostre hort escolar. Per 

exemple: realitzar mesuraments, calcular àrees i perímetres partint de la realitat 

(geometria); realitzar càlculs matemàtics referits al consum d'aigua, despeses 

en materials (eines, abonaments, llavors, etc.); .... 

 
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

És sens dubte la competència que més es va a treballar en el nostre hort 

escolar ecològic, doncs entre els seus principis destaquen el coneixement de 

l'entorn i dels trets més representatius del paisatge natural i urbà, així com les 

actuacions que afavorisquen la defensa del Medi Ambient i la qualitat de vida  



 

 

(consum racional de l'aigua, estalvi d'energia, o selecció i reciclat de residus). 

Es tracta, en definitiva, de promoure entre tots els sectors de la comunitat 

educativa una actuació sensata cap al consum, així com fomentar un ús 

responsable dels recursos naturals, un Desenvolupament Sostenible i el 

respecte i cura del medi ambient. 

 

4. Competència digital i de tractament de la informació. 
Els nostres alumnes i alumnes van a haver de fer ús dels processadors 

de textos i d'Internet de forma constant, a més de familiaritzar-se amb diversos 

tipus de llenguatge (textual, númeric, icónic, visual, gràfic i sonor). Així, estarem 

desenvolupant aquesta competència al buscar en un servidor informació 

relacionada amb l'hort, per exemple, informació sobre les llavors o plantes que 

acabem de plantar,... 

 

5. Competència social i ciutadana. 
La major part de les tasques i activitats que es realitzen en l'hort escolar 

són activitats grupals, que impliquen a tota la classe i fins i tot, el cicle. Per això 

és fonamental el desenvolupament d'aquest tipus de competències, doncs 

només des de la cooperació i la convivència és possible compartir materials i 

objectes, i col·laborar en la seua cura. 

 

6. Competència cultural i artística. 
Els recursos que proporciona l'hort ens permet potenciar l'expressió i la 

creativitat del nostre alumnat. Així, per exemple es podran realitzar tallers amb 

materials d'un sol ús o reciclats; tallers de decoració del mateix hort o de 

macetes; tallers de cuina;.... 

 

7. Competència per a aprendre a aprendre. 
Trobar una escola que aposte pel medi ambient i el desenvolupament 

sostenible, en la qual tots els seus integrants participen de forma activa en la 

seua cura i conservació, constitueix un escenari privilegiat per al foment i 

desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge autònomes. En les tasques 



 

 

 diàries en l'hort escolar es van a presentar multitud d'oportunitats en les quals 

el nostre alumnat haurà d'arreplegar i organitzar la informació de forma pràctica 

(sembra, floració, reg, rotació de cultius, etc.). 

 

8. Autonomia i iniciativa personal. 
El procés de creació i funcionament d'un hort escolar ecològic, exigeix a 

l'alumnat una planificació de l'acció a desenvolupar i l'establiment d'unes 

metes, normes i objectius a arribar. Tot això comporta un desenvolupament de 

la seua capacitat per a triar i prendre decisions, així com l'acceptació de 

responsabilitats i l'avaluació dels resultats, amb la intenció de detectar 

possibles errors i proposar millores posteriors. 

 

MATERIALS I FERRAMENTES DE L’HORT 
        AIXADA       AIXADA DE NETEJA        CÀVEC              RASCLÉ 

 

AIXADELL             REGADORA        CARRETÓ        FORCA 

 

      ACLOTADORS                   TISORES                       PALA 

  
   ARPELLES                 NAVALLA             FALÇ           GUANTS 
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PERSONATGE ESCOLAR DEL PROJECTE 
Presentar-vos al nostre personatge ecològic que ens acompanyarà 

durant el desenvolupament de tot aquest meravellòs projecte. El seu nom és 

Fede Hortolà i el trobareu en cada lloc que desenvolupem tasca d’hort. 

 
 

TASQUES DE L’HORT 
En aquest apartat tractem dos aspectes: per una banda, les 

característiques de l’espai que disposem i, per l’altra banda, el procés de 

preparació del sòl i les tasques que s’han de dur a terme en l’hort. 

 

Característiques de l’espai. 
El nostre hort es troba situat a un extrem de les pistes poliespotives del 

col·legi, delimitat per un mur de formigó i un enreixat d’alumni que té una porta 

d’accès. 

A més, també disposem d’un quartet per a guardar la majoria d’eines i 

instruments necessàris per a l’hort, així com el programador de rec per 

degoteig. 

 

Tasques de l’hort. 
Pas 1: Anàlisi del material i eines que disposem. 

Primerament, abans de començar a plantar i/o sembrar, s’ha de veure en 

quin estat es troba el material i eines que disposem: pot ser que hi haja alguna 

cosa trencada, vella, etc…  

Seguidament, si és factible, ho intentarem arreglar i, si no es pot, se’n 

compra una de nova. Si per al contrari, ens adonem que ens falta alguna eina, 

es va a la botiga i es compra (a les ferreteries, a les cases comercials que 

venen productes per al camp) seguidament, fem un llistat del material i  



 

 

instruments bàsics per treballar un hort (mirar apartat instruments per a 

conèixer-los): 

� Fanga: eina que serveix per remoure la terra i esponjar-la. 

� Aixada, tràmec o càvec: eina que serveix per a cavar i esponjar la terra. 

� Pala: eina que serveix per a fer sots, recollir, traslladar o remoure la terra. 

� Rascle o rampí: eina que serveix per a aplanar la terra, desfer petits 

terrossos o trencar la crosta superficial del terreny. 

� Aixadeta: eina igual que l’aixada però més petita, que serveix per fer solcs, 

sembrar, obrir forats, plantar o trasplantar. 

� Senalla: cabàs que serveix per contenir i transportar terra, adob, la collita,... 

� Guants de jardiner: guants que serveixen per protegir les mans alhora de 

realitzar qualsevol treball. 

� Set de jardineria: set que conté diverses eines i instruments de mida petita, 

com poden ser un rasclet, una paleta, unes tisores, etc. 

� Regadora: recipient que serveix per regar. 

� Mànega: tub flexible que serveix per regar. 

� Corda de jardiner: és una corda que es troba agafada per tots dos extrems 

per unes estaques, la qual facilita la creació de les fileres per al cultiu. 

� Motocultor: màquina d’un sol eix que serveix per a conrear i esponjar la terra. 

 

Pas 2: Anàlisi de l’estat de l’hort. 

Després, s’ha de tenir en compte l’estat en que es troba l’hort i preparar-

lo per al cultiu. La constitució del sòl és un dels factors fonamentals per obtenir 

unes bones collites, així que és molt important preparar bé el terreny abans de 

cultivar res. 

Com no, ens trobem els horts amb males herbes, amb un pH 

lleugerament modificat i un sòl compactat, poc oxigenat i pobre. Les males 

herbes no són més que plantes mal situades des del nostre punt de vista, és a 

dir, que són plantes que han crescut de forma natural i espontània en un espai 

el qual nosaltres teníem destinat a sembrar i/o plantar. Aquest fet, comporta 

que les males herbes siguen més vigoroses i s’adapten millor al seu medi que 

pas les plantes cultivades artificialment i que, al competir totes dues plantes  



 

 

pels nutrients del terreny, l’aigua i el sol, les primeres es desenvolupen més 

ràpid, aspecte que pot desencadenar la destrucció d’un cultiu. 

Les males herbes hauran anat absorbint els nutrients que aquestes necessiten 

fent que el pH del sòl puga haver-se alterat mínimament. Perquè el pH del sòl 

siga l’adequat per a la vida de les plantes s’ha de trobar, aproximadament, 

entre 6 i 7. Per saber el pH exacte del nostre hort podem fer l’anàlisi química 

del sòl, o bé, deduir-lo observant les males herbes que hi han crescut. 

Un sòl compactat i pobre en oxigen és perjudicial per a la supervivència de les 

plantes, però també ho és per tots aquells animals i d’altres éssers que hi viuen 

i descomponen la matèria orgànica transformant-la en inorgànica. 

Un sòl d’aquest tipus no és bo per a les plantes, ja que a aquestes els 

serà quasi imposible estendre les seves arrels i impedirà que obtinguen 

nutrients del terreny i no es desenvolupen. A més a més, si es tracten de 

llavors, no els serà possible fer arribar la seva tija a la superfície abans de què 

aquesta haja exhaurit l’energia que disposava dins la llavor. 

Les plantes i els altres éssers necessiten un sòl que tinga espais buits 

entremig i que deixe circular l’aigua per dins seu. Per aconseguir aquestes 

condicions s’ha de passar el motocultor, o bé, fer servir qualsevol eina que 

servisca per remoure la terra i esponjar-la, com poden ser la fanga o l’aixada. 

A més a més, tindrem un sòl pobre en nutrients, bàsicament perquè les males 

herbes n’hauran aprofitat el que necessiten per viure. Per aquesta raó, és 

important adobar l’hort (pas 3). 

 

Pas 3: Adobar l’hort i airejar el sòl passant el motocultor després de veure en 

quin estat es troba l’hort el que hem de fer és adobar-lo.  

Per fer aquest pas hi ha diferents alternatives: arrencar les males herbes 

o no arrancar-les i també fent servir adob orgànic, químic, ecològic, líquid, 

sòlid,... 

És preferible no arrancar les males herbes, adobar directament i després 

passar el motocultor, ja que d’aquesta manera els nutrients que han absorbit 

les herbes torna a passar al sòl. Però, si es vol, també es poden arrancar i tirar-

les, si tenim, en un compostador per tal que, amb el temps i amb l’acció 



 

 

 d’éssers descomponedors, aquestes es convertisquen en humus útil com a 

adob natural.  

Si arranquem les males herbes amb alumnes la millor manera, i la 

menys perillosa per les plantes, és amb les mans. 

Hi ha diversos tipus d’adobs (químics, orgànics, líquids, sòlids,...), 

nosaltres utilitzarem l’orgànic, ja que és ecològic, té tots els nutrients 

necessaris per al cultiu d’hortalisses, els allibera progressivament i els fruits 

que s’obtenen són 100% naturals i més saludables. 

S’ha de repartir l’adob per tot l’espai de manera equitativa. Tot i que és 

bo adobar el terreny, ja que d’aquesta manera augmentem la fertilitat del sòl i li 

retornem les substàncies absorbides per les plantes, tampoc n’hem de fer un 

excés.  

Si tinguérem humus del compostador, ara seria un dels moments en que 

s’ha de fer servir. Les millors èpoques per adobar són la tardor i l’hivern, perquè 

deixen un temps més llarg per a la descomposició. 

 

Pas 4: Dividir l’espai en parcel·les. 

L’espai del nostre hort està dividit en parceles per a introduir en elles 

diferents cultius. Estes parceles es distribueixen a una part i altra del camí de 

pedres que va ser construit per l’alumnat el curs pasat. 

 

Pas 5: Comprar les plantes, els bulbs o les llavors. 

Abans de comprar, hem de pensar què volem cultivar, tenint sempre el 

calendari del llaurador (confeccionat i adjuntat a aquest projecte), quant en 

volem comprar, segons la mida del cavalló on ho volem cultivar, i quan ho 

plantarem i/o sembrarem, ja que si les llavors, els esqueixos i els bulbs passen 

molts dies sense ser cultivats es poden morir. 

Una vegada ja ho tenim tot decidit, podem anar a la botiga 

especialitzada en venta de productes per al camp o bé ho demanarem a 

l’alumnat. Seguidament, deixem allò comprat o recollit en un lloc fresc, sec i 

que no estiga exposat a la llum directe del sol. 

 



 

 

Pas 6: Plantar i sembrar. 

Parlem de plantar, quan fem servir plantes xicotetes o planter, mentre 

que quan fem servir llavors parlem de sembrar. 

Sembrar: 

Perquè una llavor germine i cresca es necessita humitat, calor i un 

terreny que permeta que les arrels s’estenguen i la tija puje cap a la superfície. 

A més, un factor a tenir molt present és la profunditat on es diposita la llavor, ja 

que aquesta, en un principi, es val de l’energia acumulada dins seu però, quan 

s’esgota, necessita l’energia que li proporcionen els raigs de sol, a través dels 

quals pot dur a terme la fotosíntesi i transformar aigua, nutrients (sals minerals 

en dissolució) i CO2 en matèria orgànica i O2, el qual, al ser un gas residual, és 

expulsat a l’atmosfera.  

Plantar: 

Seguidament, descrivim com plantar una planta de col. 

Cols: Fem servir la corda de jardiner i fem un solc d’uns 10 cm d’alçada, 

formant a cada costat d’aquest un pilonet de terra. A dalt de cada piló hi fem un 

forat d’uns 4cm de profunditat (el just perquè hi càpiga la part subterrània de 

l’esqueix), dipositem un esqueix en el forat i el tapem un poc perquè s’aguante. 

Seguidament, fem el mateix procediment a uns 15-20 cm de distància. Quan ja 

tenim els dos pilons de terra amb esqueixos formant dues fileres de cols 

reguem pel mig, és a dir, pel solc. 

Els bulbs són òrgans, generalment subterranis, formats per una tija curta i 

gruixuda amb una gemma que originarà la tija aèria envoltada de fulles 

carnoses i riques en reserves. 

 

Pas 7: Dur a terme tasques de manteniment. 

Després de plantar i sembrar s’ha de veure que les hortalisses neixen i 

creixen, regar-les, arrencar les males herbes, adobar, controlar les plagues i 

malalties,... 

Veure si totes les plantes creixen o n’hi ha que no ho fan. En aquest punt 

és bo reflexionar sobre per què no creixen: falta d’aigua, terra massa compacta, 

competició de la planta amb una altra que està massa a la vora, falta de 



 

 

 nutrients, massa ombra, plantada/sembrada en una època errònia, 

temperatura massa baixa o massa alta,... D’aquesta manera, pel pròxim any, 

sabrem com actuar perquè no ens torne a passar. 

Solem regar de dues maneres diferents: manual o automàtic: 

El reg manual és el que es fa amb una regadora o mànega. Per fer-ho 

bé, cal regar de manera que isca poca aigua, evitant així el rentat dels nutrients 

del substrat. També, cal utilitzar una regadora o pistola de ruixar que faci un 

raig amb gotes fines per tal de no malmetre la planta. 

Aquest tipus és el que durem a terme amb l’alumnat, ja que d’aquesta manera 

es donen realment compte de la gran dependència que tenen els vegetals de 

l’aigua. A més, la freqüència de reg és menor (uns 2 o 3 dies a ple estiu) que 

amb l’automàtic (uns 3 cops per dia a ple estiu). 

El reg automàtic és el gota a gota que es forma amb una mànega amb 

foradets distribuïda per tot el terreny a regar i d’un dispositiu que regula 

l’entrada d’aigua. 

La quantitat d’aigua que necessita l’hort cada vegada que es rega (dosi 

de reg) depèn de l’aigua que ix per la regadora o mànega i del temps que dura 

el reg. És aconsellable regar fins que tota la terra quede humida, no només la 

superficial. Per saber-ho, es pot fer un foradet al terra i veure si tant la part 

superficial com la inferior estan humides. És molt important no tendir cap els 

extrems, ja que si reguem massa rentarem els nutrients del substrat i si reguem 

massa poc les plantes patiran estrès hídric (falta d’aigua). 

El temps que hem d’esperar entre reg i reg (freqüència de reg) depèn de 

la rapidesa amb que l’hort perd l’aigua per evaporació i per transpiració de les 

plantes o evapotranspiració. Això ve condicionat per factor molt variables com: 

� L’època de l’any: si és estiu hi haurà més evapotranspiració que si és hivern. 

� La climatologia: si fa núvol hi haurà menys evaporació, si fa molt vent 

s’assecarà més ràpidament l’hort. 

� El tipus de plantes: si hi ha moltes plantes a l’hort hi haurà més transpiració i 

s’assecarà més el substrat. 

� El substrat: hi ha substrats que retenen més temps l’aigua que d’altres i, 

conseqüentment, tarden més a assecar-se. 



 

 

� El sistema de reg: si es fa un bon reg manual aguantarà més la humitat que 

si es fa un reg gota a gota. 

Així doncs, cal observar l’hort de manera habitual estan atents a les 

condicions meteorològiques.  

Per dur a terme un control de plagues i malalties hem de fer inspeccions 

periòdiques visuals dels cultius, ja que els atacs són més fàcils de combatre al 

principi. Si descobrim una plaga, però aquesta no posa en perill la producció no 

fa falta que intervingam però és preferible retirar l’insecte o animal perjudicial i 

les parts de la planta afectades. Si la plaga afecta al cultiu, aleshores és 

important actuar de pressa, però sempre utilitzant mètodes de lluita naturals. 

Hem de tenir en compte, però, que no tots els animals són roïns per les 

plantes, ja que n’hi ha que ajuden a controlar els insectes perjudicials, com són 

les marietes i les sargantanes. 

També podem emprar associacions favorables de plantes, entre 

hortalisses i plantes aromàtiques i de cultiu ja que unes atrauen insectes 

beneficioses i/o repel·leixen els nocius. 

 

Pas 8: Collir. 

Com que hi ha diverses maneres de collir, explicarem a l’alumnat cada 

una d’elles a través d’un exemple pràctic: 

� Raves: Una vegada els raves tenen una mida adequada, cosa que podem 

saber mirant la part que ix del sòl, els arrenquem agafant-los per la part més 

pròxima a terra possible. Així també es cullen les pastanagues o carlotes. 

� Bledes: Quan ja estan ben crescudes amb un ganivet es tallen les fulles que 

volem, i poden tornar a créixer vàries vegades. Els espinacs també es cullen 

d’aquesta manera, però a l’arrencar-los no tornen a créixer. 

� Pèsols: A mesura que les beines dels pèsols van madurant es recullen, 

tallant el fruit, però sense tibar de la mata, per no fer-la malbé. De la mateixa 

manera es cullen les maduixes, els pebrots, les carbasses, les faves,... 

La collita la durem a terme amb l’alumnat, i sempre amb un adult 

responsable que vigile. A mesura que es va recol·lectant es poden conservar  

 



 

 

en un lloc fresc i sec per a repartir-la entre l’alumnat que hi ha participat, fer un 

taller de cuina, donar-ho al personal de cuina perquè prepare algun plat,... 

 

ASPECTES ORGANITZATIUS I RECURSOS HUMANS 
No hem d’oblidar que un hort necessita ser cuidat de manera habitual i 

sistemàtica. És covenient que estiga la figura del responsable de l’hort i 

coordine la tasca a realitzar per part de l’alumnat i les famílies ajudants. 

 

Organització de l’alumnat. 
Com és de suposar, no tot l’alumnat pot participar al mateix temps a 

l’hort. Per aquesta raó, deixem una hora setmanal reservada a aquest espai i 

realitzem un desdoblament junt amb la materia d’informàtica. 

 

Organització dels educadors i educadores. 
Per gestionar de manera molt més idònia i enriquidora l’hort hi haurà una 

comissió mediambiental en la qual hi han uns responsables que s’encarreguen 

que aquest projecte funcione amb la participació de tots els/les mestres, 

familiars i fins i tot part de professionals no docents com per exemple el cuiner, 

personal contractat per l’Ajuntament, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARI DE PLANTACIONS 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN A L’HORT 
Per iniciar aquesta proposta, realitzem una sessió prèvia per motivar, 

captar l’atenció i l’interès de l’alumnat cap a l’hort proporcionant-los 

coneixements sobre aquest espai. Igualment, proposem realitzar una sessió 

final, com a cloenda del projecte, per tal de valorar i reflexionar sobre tot el 

treball portat a terme. 

Al següent quadre plasmem algunes activitats que es realitzaran durant 

el treball directe a l’hort. 

 

ACTIVITATS TRIMESTRALS A REALITZAR 
PRIMER TRIMESTRE 

Decoració de l’hort. Pintar parets i/o balles. 

Divisió de les parcel·les. 

Treballar la terra (adobar). 

Plantar i sembrar. 

 

 

 

 



 

 

SEGON TRIMESTRE 

Tasques de manteniment: regar, control de plagues i malalties, treure males 

herbes, col·locar el nom amb etiquetes d’allò plantat i sembrat,... 

Plantar i sembrar. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Continuar les tasques de manteniment. 

Collita de les hortalisses. 

Venta dels productes al mercat. 

Tractament del sòl. 

 

AULA VIRTUAL DE L’HORT 
Com que el centre disposa d’un Aula Virtual anomenada “El Fede Verd” 

amb l’objectiu de donar a conèixer la proposta d’ecocole i fomentar l’educació 

medi ambiental, es disposa d’un espai destinat a l’hort: el nostre hort, les 

ferramentes, animals (els gats, el cargol, el cuc de terra), aliments (hortalisses, 

nutrició, receptes, dites i endevinalles) i plantes i flors, receptari,.. 

El més interessant és que es disposa de diferents espais com: 

1. Experiències viscudes. Ací l’alumnat pot explicar aspectes puntuals o més 

quotidians com: malalties de les plantes, activitats que anem fent al llarg del 

curs,... 

2. Fotos. En aquest apartat es poden penjar fotografies de tot el procés de 

cultiu per veure’n l’evolució, la collita que van recol·lectant, les ferramentes, els 

animals (si en tenen), les instal·lacions,... 

3. Fòrum. Aquesta és la part més interactiva en la qual els xiquets i xiquetes 

poden fer-se preguntes en cas de dubte, respondre, donar la seva opinió,... 

També seria bo que el forum estigués obert als professionals (mestres, 

familiars, tècnics,...). 

 

 

 

 



 

 

Una de les activitats interessants de realitzar seria la d’oferir la 

possibilitat als familiars i/o coneguts perquè vinguessen a explicar experiències 

viscudes, per aconsellar sobre coses de l’hort, ensenyar a fer xicotetes 

tasques, tallers, activitats, etc… 

La nostra intenció amb aquesta activitat, no és que les famíles vinguen a 

fer la gran conferència sinó que intervinguen en la dinàmica de l’aula, és a dir, 

que hi haja una interacció amb l’alumnat, adoptant el rol de docent. 

 

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES 
L’hort és un tema molt ampli que permet treballar múltiples aspectes: les 

hortalisses, el sòl, l’aigua, els arbres, les plantes aromàtiques, els animals, les 

faenes del llaurador, etc. 

En aquest punt proposem algunes activitats relacionades amb el tema 

de l’hort, tant activitats diàries que es poden realitzar un dia qualsevol com 

activitats especials, dutes a terme puntualment. 

Aquestes són d’orientació, per tant, el responsable de l’hort caldrà que 

les valore, adapte i desenvolupe en funció de les característiques de l’alumnat, 

l’entorn, temps, interessos,... 

 

Benvinguda a l’hort. 
Aquesta activitat s’hauria de dur a terme a principi de curs amb totes les 

famílies que vulguen participar. En ella es farà un primer contacte en el qual les 

famílies coneguen diferents aspectes de l’hort, com pot ser l’espai, les 

ferramentes i el sistema d’organització. Seria bo captar l’atenció familiar per tal 

d’afavorir la seva implicació en aquest projecte i col·labore durant el curs. 

 

Activitats de seguiment: pàgina web, diari de l'hort,.. 
Per tal de facilitar el seguiment de tot el que es realitza a l’hort es 

proposa penjar al blog del “Fede Verd” les feines realitzades cada setmana i el 

que teníem plantat i sembrat. 

També que cada alumne puga tenir un diari de l'hort. En aquest 

expressarà i registrarà que fa cada vegada que visita l'hort. 



 

 

Mini jardins. 
Per tal que el centre estiga rodejat de natura el màxim possible tenim 

dissenyat un projecte d’entorn natural a l’entrada de l’escola. Caldrà decidir 

quines plantes ficar al reixat de l’entrada i les flors a les entrades del centre. 

 

Patis a mida. 
El nostre pati d’infantil és un entorn de formigó que necessita d’un 

ambient molt més natural. Pensem que els seus usuaris (alumnes, mestres i 

famílies) cal que siguen els que dissenyen l’ambient, segons les necessitats 

observades. 

 

Decorem l’hort. 
Abans de començar a plantar o sembrar seria interessant dur a terme 

des de l’àrea de plàstica la pintada de murals a les parets i dels reixats que 

envolten els recintes per tal que siga més atractiu de cara l’alumnat. Al mateix 

temps ens servirà de motivació i per a que consideren l’hort com una cosa seua 

i on plasmar la seua creativitat. Així com augmentar la capacitat de valorar i 

tindre cura d’aquest treball. 

 

Plantem i sembrem. 
(Veure apartat: tasques de l’hort). 

 

Esmorzar saludable del mes de collita. 
El passat curs ja es va dur endavant una activitat pareguda. Ara hem 

volgut ampliar-la consistint bàsicament en que l’últim divendres de mes 

preparem, junt a l’alumnat i amb l’ajuda del cuiner un esmorzar a partir dels 

productes que ens dona l’hort propis de l’època de l’any en que es trobem. 

 

Receptari. 
Relacionada amb l’activitat anterior, tractarem de fer una recopilació de 

les receptes que anem treballant i d’altres que s’aniran recollint dels familiars o 

coneguts. 



 

 

Llibre de les plantes. 
Aquesta activitat es va iniciar el curs passat amb l’alumnat del centre i és 

aquest curs quant està previst finalitzar-la. El producte final serà un llibre amb 

totes les plantes existents al centre amb el seu nom científic i totes les seues 

propietats. 

 

Festa de la tardor. 
Aprofitant que en aquesta estació a molts arbres els cauen les fulles i les 

restes vegetals que es poden trobar al sòl, que l’alumnat que participa en el 

projecte pot fer una recol·lecta de tots aquests elements de la natura i 

confeccionar, amb ells, murals, decoracions, etc. 

També i per a l’alumnat d’infantil, es pot celebrar un berenar de la tardor 

(aliments tipics) junt amb les famíies. 

 

Unitat didàctica sobre els animals invertebrats. 
Per tal d’introduir l’hort dins la programació d’aula, podem dur a terme 

diverses activitats relacionades amb els animals invertebrats que podem trobar 

al sòl. 

 

Collim el que hem plantat i sembrat. 
(Veure apartat: tasques de l’hort). 

 

Etiquetatge de la recol·leció. 
I si li posem un codi QR per etiquetar els productes que s’obtenen? Amb 

aquest codi podem accedir a tota mena d’informacions: fotos i videos treballant 

a l’hort, informació sobre el vegetal, activitats realitzades a l’escola sobre 

aquest cultiu… Embolsem els productes que s’han produit, els etiquetem i li 

fiquem un preu. 

 

 

 

 



 

 

Anem a vendre al mercat! 
Anar un dia al mercat o bé fer un mercadet Solidari a l’escola. El motiu 

d’aquesta activitat és la de vendre les hortalisses i llegums que han recol·lectat 

amb una bona finalitat (conveni amb alguna ONG). Així mateix, fan ressò a la 

societat d’aquest projecte dut a terme a l’escola. 

 

Elaborem un PowerPoint. 
Aprofitant totes les fotografies que s’han fet al llarg de tot el curs 

respecte el projecte d’hort (excursions, activitats de l’aula, tasques de l’hort, 

esmorzars, tallers de familiars,...), l’alumnat podria realitzar una presentació en 

format PowerPoint i ficar-la a la TV de l’entrada de l’escola. 

 

Festa d’acomiadament de l’hort. 
Per tancar aquest projecte hem pensat de realitzar una activitat més 

lúdica en la qual duríem a terme un taller d’amanides. En ella l’alumnat caldria 

que duguera (sempre que no hi haja prou), abans de la seua realització, els 

ingredients necessaris com enciam, tomaques, olives, ceba, tonyina,... Per 

grups, elaboren una amanida tenint en compte el seu aspecte, és a dir, que 

siga creativa i original. 

Seguidament, tot l’alumnat juntament amb el mestre/a poden passar a 

mirar i a tastar les amanides amb l’objectiu de fer una menja saludable 

envoltats dels nostres companys i companyes amb els que hem compartit 

tantes experiències a l’hort. 

 

Activitats des de l’àrea d’anglés. 
� Fer l’Hort Trilingüe. Tot allò que plantem anirem fent cartells amb diverses 

llengües incloent l’anglés. 

� Treballar el vocabulari bàsic de l’Hort: ferramentes, verdures… 

� Passar a l’alumnat un PowerPoint en anglés explicatiu de les diferències 

entre plantar i sembrar. 

� Contar contes amb temàtica de l’Hort. 

 



 

 

� Treballar el diàleg a partir d’una simulació d’un mercat amb productes de 

l’Hort. 

� Celebrar el Halloween amb carabasses produïdes a l’hort. 
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