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L’ HORT, UNA AULA OBERTA A 

L’ EXTERIOR  

 

 - L’ HORT  incentiva l’estudi i el coneixement d’hortalisses, 

plantes aromàtiques i treball de camp. 
 

- ELS NOSTRES ALUMNES, ciutadans i ciutadanes consumidors 

de productes ecològics i de proximitat gràcies a l’hort escolar. 
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1.DADES DEL CENTRE  
 
ESCOLA  Països  Catalans de Lleida  
 
Tipologia : Escola de  doble línia ,  de recent pos ada en funcionament  
 
Dades alumnat : 410 alumnes , E. Infantil , C.I i C M de E. Primària  
 
Dades professorat : 22 mestres  
 
 
Adreça : Corregidor Escofet, nº 92 
                25005 Lleida  
                 
Telèfon : 973 725340  
mail: c5009071@xtec.cat   
pàgina web:  www.ceippaisoscatalans.com 
 
 
DADES DE LES PERSONES QUE PROPOSEN EL PROJECTE  
 
L’EQUIP DIRECTIU :  
Teresa Peleato , Secretària i coordinadora de l’hor t 
Núria Farré , Cap d’estudis  
Lourdes Alins , Directora  
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�Un objectiu de l’equip docent, compartit amb l’ AMPA. 
�La implicació de  la comunitat educativa en el projecte de l’hort. 
�Un expert, el padrí, : peça clau en el manteniment exitòs  de l’hort. 
�L’impacte de l’experiència en els nens, en les famílies i en l’equip docent. 
 

2. PRESENTACIÓ:   Descripció del context                                                                                                                                     . 
                            

La nostra  escola és  un  centre  públic,  de  recent creació,  situada al  barri de Balàfia, a  la  ciutat  de Lleida, zona  de  nova 
expansió amb fort creixement urbanístic i demogràfic. Actualment , escolaritzem 410 alumnes,  des de P3  fins a 4t de Primària i 
el proper curs iniciem  el cicle superior d’educació Primària. 
 
 
Aquesta singularitat de nou centre determina una tipologia concreta de família:  famílies principalment joves que   escolaritzen per 
primera vegada al seu fill/a, i que manifesten la voluntat de participar en el desenvolupament de la nova escola. L'aprofitament i la 
canalització d'aquesta voluntat és un pilar important en l'aplicació del nostre projecte educatiu. 
 
 
Igualment, la pertinença de les famílies al mateix barri on està situada l'escola ha fet que el centre estableixi una forta vinculació 
amb els serveis socials i culturals que el  bari ens ofereix: Jardí d'Infància Municipals, Centre Cívic de *Balàfia, *Ludoteca, Mercat 
Municipal, Sala d'Exposicions… 
 
 
Durant aquests sis anys, la relació i el treball conjunt de tota la comunitat educativa ha estat especialment intens. La posada en 
funcionament del centre ha comportat la creació d'un AMPA que gestiona el servei del Menjador escolar i les activitats 
extraescolars del migdia i de la tarda. Totes les famílies del centre formen part de l’ AMPA, una associació de pares i mares joves 
amb moltes inquietuds educatives i especialment interessats en el tema de l'alimentació i nutrició dels seus fills/as, així com en 
l'alimentació ecològica i en la implementació de l'hort escolar. Comptem amb algun pare enginyer agrònom i avis experts en el 
cultiu d'hortalisses, que han conreat l'hort tradicional, típic de l'horta de Lleida. La seva implicació  ha suposat una gran ajuda pel 
professorat del centre tant en l’organització  com en el  disseny  del nostre hort. L’equip docent   aprèn cada dia amb les seves 
aportacions. 
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De l’hort a l’aula… de l’hort a la taula
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3. PETITA HISTÒRIA: Com es crea el nostre hort                                                                                                   t                                                                                                               
 

La idea de crear un hort enmig d'un solar rústic, sorrenc i amb només dos petits mòduls en els   quals impartíem classe, no era  senzilla però si 
entranyable. El Departament d'Educació ens va encarregar l’any 2006 la posada en marxa d'un centre escolar, amb alumnat en el seu inici 
d'Educació Infantil, 50 nens i nenes de 3 anys i en aquell moment,   el claustre estava format per quatre mestres. 

Des del principi, amb molta il·lusió per l'encàrrec, varem  reunir  les futures famílies i  començarem  a organitzar el petit centre: l’ AMPA, el Consell 
Escolar, el menjador, l'acolliment matinal, les activitats…. El solar que se'ns  va assignar, de grans dimensions però sense vegetació, era un espai 
erm, hi faltava el color verd. El pati necessitava color i natura. Les mestres vèiem la necessitat de manipular i experimentar amb matèria viva, que 
evoluciona, que creix, que dóna fruit, que ens alimenta, que ens aporta informació. L’ AMPA per la seva banda també va considerar essencial el 
contacte dels seus fills/as amb la natura . Per tant, compartíem  la mateixa inquietud. Es  va dedicar  un ampli espai de temps a parlar del possible  
hort i del seu funcionament. Tota la comunitat educativa estàvem animats.  
 
Es decidí la ubicació de l'hort.  Els pares i mares  van destinar temps dels caps de setmana  per  preparar  la terra de cultiu.  Es van organitzar torns 
de treball.  A l'escola, l'alumnat i les mestres observàvem fascinats l'evolució de l'hort. Alguns avis i  altres  familiars  ens  aconsellaven  sobre quins 
productes plantar i venien durant les hores de classe. Així apreníem a preparar, plantar, cavar i regar dins de les nostres possibilitats.  
 
Teníem clar, donada l'edat del nostre alumnat ( P3 ) , que la recreació d'un hort tradicional, implicava   dificultats, temps de treball i habilitats que  no 
posseíem.  Un dels nostres avis, el senyor Paulino,  va mostrar molt interès en les tasques de l'hort, era un expert amb molta experiència en el cultiu 
de l'hort propi, amb temps i interès en l'hort escolar.  Des de fa sis anys ell és l'especialista que ens  dirigeix , ens  informa  i  assessora.   Diàriament 
passa per l'escola a observar i ajudar en les tasques.  Totes les famílies respecten molt el seu treball, sobretot els nens i nenes que tenen la  sort de 
gaudir d'una figura experta. Valorem, a  més a  més, que  aquest  expert  sigui un padrí  pel que suposa de respecte a les persones grans, a la seva 
experiència i al treball generacional conjunt. 
 
Tenint lla terra preparada  i l'expert que ens ajudava,  amb l’ arribada de la primavera, es va plantejar la  necessitat  de  construir   un *espantaocells” 
que ens ajudés a mantenir l'hort fora de perill. Les mestres el varem  elaborar i va aparèixer una tarda, ben simpàtic. L'alumnat el va rebre amb molt 
afecte i alegria. Ara és  un element més en aquest ambient , a qui tots saludem, li cridem “ Nas de pastanaga”.  
 

Durant  el primer l'estiu,  les  famílies  van  fer  torns  per  venir  a  cuidar  l'hort.  Al  setembre  l'hort  tenia  molt  bon  aspecte, es va omplir de fruits i 
hortalisses.  Durant  el   primer  any   varem  poder   recollir,  olorar,  tastar… tomàquets,  maduixes,  cebes,  patates,  pebrots,  carbasses,  plantes 
aromàtiques.... Els nens i les nenes  es  van emportar a  casa seva part d’ aquesta producció. 
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Actualment, el treball de l'hort continua amb l'observació i l'experimentació. D’ aquí el nostre títol en el projecte “ Una aula oberta a l’exterior “, És un 
ambient de treball setmanal pel nostre alumnat  Ara ja som capaços de fer esqueixos, de plantar i de trasplantar, collir, regar....Es continua portant a 
casa part de la collita de l’hort, una altra part es consumeix dins l’escola,  bé a l’hora de dinar bé a l’hora d’’esmorzar. De vegades el nostre cuiner 
elabora truites amb espinacs, carbassó , carxofes... d’altres vegades els nens i nenes elaboren amanides, pa amb tomàquet, saquets d’olor.... 
 
En l'actualitat disposem d'un nou edifici, lluminós i funcional, amb tres amplis espais d'esbarjo. En  la part més alta del solar  s’ha ubicat  l’hort actual. 
Una part de l’espai  s’ha destinat  a reproduir  l’ hort tradicional, que el padrí  conrea i l’alumnat  col·labora , una altra part ha estat parcel·lada 
segons disseny de l’alumnat i s’ha destinat una parcel·la a cada nivell. Allà l’alumnat experimenta i porta a terme l’encàrrec de feina segons la 
programació anual  del centre.  I finalment , un espai limítrof està destinat a acollir aquelles aportacions que les famílies o veïns de l’escola fan, com 
ara petits arbres fruiters o plantes aromàtiques.   

Es doncs, un espai compartit on pares, avis, família, mestres, nens i nenes, aprenem de la naturalesa i del treball conjunt. És, en realitat, "un aula 
oberta a l'exterior”. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE :  Com s'articula el treball de l'hort                                                                                                              

Aconseguir que l'hort sigui un tema de treball transversal, globalitzat i sostenible dins de  l'escola, és  nostra  principal  prioritat.  En el  
nostre Projecte Curricular s’ha programat i seqüenciat els temes de treball i actuacions  que es duen a terme en els diferents nivells o 
cicles . Així mateix , en l’horari  del nostre alumnat h i ha  una sessió setmanal d’hort . 

La comissió de l'hort  és el  referent  que aporta coneixements i experiències  tot  animant el professorat a participar d’aquest treball, 
Assisteix a les jornades de formació de l’Agenda 21  que es porten a  terme a la nostra ciutat.  

En  les coordinacions  de cicle   es revisen les programacions i les actuacions, es  creen noves propostes , es redacten els acords... 
L’ equip  directiu   del centre  vetlla per la relació amb el padrí expert i la comissió de l’hort de l ‘ AMPA.     

Al  migdia, el monitoratge  porta a terme les activitats “ Dinem com a casa “  i “ Taller de cuina “ on s’aprofiten els  productes de l’hort  
per elaborar plats i receptes incentivant el consum de productes ecològics , valorant els sabors, les olors i les textures dels productes 
recent collits. Les comissions de l’AMPA ( hort i menjador ) coordinen  les diferents activitats extraescolars.                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

4.1 Relació amb els agents socials  

 
Des del primer any de funcionament de l'hort ens vinculem al Projecte Municipal “Agenda 21“que es desenvolupa a la ciutat de 
Lleida. Aquesta participació aporta formació teòrica i pràctica, possibilitat de relacionar-se i intercanviar experiències amb altres 
centres educatius i certs recursos econòmics per implementar alguns aspectes del nostre projecte. Aquesta relació s'ha materialitzat 
en sessions de treball amb els alumnes de l' Institut “Els *Basses“, (Escola de Jardineria de la ciutat ) i exposició del funcionament de 
l’hort en les jornades sobre horts escolars, en el marc de la Fira Agrícola de Sant Miquel. 

Comissió 

hort 
Equip  

Directiu 

            AMPA 

Comissió 

Hort 

Comissió 

Menjador 

Expert 

"padrí" 

Cicles  
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4.2.OBJECTIUS GENERALS   DEL  PROJECTE   DEL NOSTRE HORT 

 
� En l'àmbit del coneixement: 

• Observar i experimentar l'hort amb curiositat i interès, interpretar-ho, fent-se preguntes, plantejant hipòtesis, buscant la 
comprensió del què hi passa 
• Conèixer diferents maneres de plantar: bulbs, llavors, esqueixos, les eines de l'hort. les parts més importants de les plantes 
i fruits que plantem i recollim, així com el seu procés de creixement. 

 
 

� En l'àmbit de les emocions:  
• Gaudir de l'hort d'una manera lúdica. 
• Fomentar el treball en petit grup i cooperatiu. 
• Prendre consciència de la dificultat i treball que suposa fer créixer les plantes. Respecte al treball del camp. 
• Acceptar les frustracions, els processos erronis ... 
• Treballar amb l'avi i família, contacte generacional. 
 

 
� En l'àmbit de la comunicació: 

• Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació gràfica.  
• Desenvolupar habilitats amb les tecnologies de la informació, fent fotos dels processos, del resultat final i informar a la 
comunitat educativa  

�  
     En l'àmbit  mediambiental : 
• Potenciar els espais verds en el centre i la seva importància. 
• Cuidar l'hort i les plantes. 
• Crear una ètica de conservació i respecte cap a la naturalesa i l'entorn. 
• Valorar els animals de l'hort i les plantes en la seva dimensió d'éssers vius i necessaris. 
 

�  
     En l'àmbit de la salut:  
• Potenciar els bons hàbits alimentaris: importància d'una alimentació sana amb hortalisses i verdures ecològiques i de 
proximitat. 
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4.3.OBJECTIUS ESPECÍFICS – CURS 2011/12 

1.- Aplicar les programacions d’aula als diferents nivells educatius : 
P3 - Els bulbs i les flors 
P4-  La faves  
P5-  Les patates  
1r - Les plantes amb flor 
2n - Els insectes invertebrats  
3r : La mongetera  El sòl  
2.- Portar a terme, de  forma sistemàtica, treball de camp i la seva plasmació  
 gràfica  

3.- Incentivar la degustació i el consum de product es ecològics a l’aula :  
- Esmorzem pa amb tomàquet  
- Esmorzars comunitaris : truites 
- Campanya Departament Agricultura : Esmorzem / ber enem fruita  
4.- Propiciar la ingesta de productes ecològics de l’hort en l’espai de menjador escolar :  
-Taller de cuina ( activitat extraescolar del migdi a )  
- Dinem com a casa  
5.-  Fomentar a casa  el consum de productes ecològ ics i de proximitat amb  la producció del nostre ho rt :  
-  La Cistella  de l’hort  

 Exposició de productes de l’hort 
 

4.4- DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES  

 
Des de l' inici, quan es va començar a dissenyar el projecte tot l'equip docent teníem clar que aquesta activitat desenvoluparia en el nostre 
alumnat moltes de les capacitats que el currículum  estableix. La nostra visió com a professionals de l'educació, ens permet programar el treball 
al llarg d'aquests anys, de tal manera que el nostre alumnat d'Infantil i Primària tingui, en el seu treball setmanal, un temps concret per a l'estudi 
de l'hort i tot l'ecosistema que en ell creix, al llarg del curs escolar. 

L'hort ens proporciona situacions significatives i vivencials (aparició de petits animals, plagues, males herbes...), problemes reals a resoldre 
(repartir de forma equitativa els productes recol·lectats, establir torns de treball, rotacions…), situacions reals d'escriptura (confecció de rètols, 
cartells anunciadors, llistes de productes…) que donen sentit  al que allí s'aprèn.  
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Es duu a terme tres grans àmbits de treball  :  

- Seqüències didàctiques planificades :  temes de treball en cada estació  basada en l'experimentació, que  combinen  l'assaig-error amb el 
contrast i recollida de dades, arribant a la plasmació gràfica. Descoberta sensorial dels diferents  productes  i treball de camp . ( obj. 1, obj2 ) 

A fi de cohesionar el treball de l'equip docent, s'elabora una seqüenciació de TEMES a desenvolupar al llarg  del  curs  escolar  en  cada nivell, 
continguts que es vinculen a procediments, conceptes i actituds marcades pel propi currículum. Al mateix temps l'hort, com a element viu, ens  
fa replantejar i canviar, sovint, les nostres pròpies propostes, variar la seqüenciació prevista i introduir aspectes no previstos. És un treball viu i 
flexible en un entorn dinàmic i canviant que potencia i desenvolupa les competències bàsiques del nostre alumnat. 
 

- Accions de degustació i ingesta de productes de l’hort a l’esc ola   mitjançant l’elaboració d’ esmorzars des de la pròpia cuina del centre o 
en tallers realitzats a l’hora d’esmorzar o de dinar, per l’alumnat . ( obj. 3, obj.4 )  

-  Activitats amb les famílies amb la mostra  i degustació de  productes a casa ( obj. 5 )  

 

Tot seguit us detallem les activitats portades a te rme en cadascun d’aquests tres àmbits  
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Seqüències didàctiques planificades  a Ed. Primària  
 1r 2n 3r 

1r 
TIMESTRE 

Observació, recollida i estudi dels  
diferents tipus d’insectes de l’hort: 
Nom, diferències i la seva funció a 
l’hort. 
Realització de fitxa tècnica. 
Comparació entre diferents insectes: 
elaboració d’un quadre de doble 
entrada. 
 
 

Visites setmanals a l’hort: 
Observació i identificació de les plantes 
Tasques de manteniment i ambientació: rètols, 
espantaocells... 
Preparació i seguiment de l’hort urbà: 
Preparació de la terra 
Sembra i plantació d’hortalisses 
Presentació  i visita de l’hort a les famílies: 
Redacció col·lectiva d’una carta a la Direcció 
explicant la iniciativa d’invitar a les famílies a un 
visita guiada a l’hort 
Elaboració del cartell anunciador  
Planificació del contingut de l’exposició  
Redacció per parelles de cadascun dels apartats a 
explicar 
Exposició i visita guiada a l’hort 

Elaboració conjunta  d’un herbari:  
recollida de fulles, secat i fitxa tècnica. 
Classificació els diferents tipus de fulles. 
 

2n 
TRIMESTRE 

Observació dels fruits  de l’hort: 
parts i funció 
Comparació de diferents fruits. 
Observació, seguiment i estudi del 
cicle de l’eruga de la col. 
Dibuix de les diferents fases. 
 
 

Projecte d’ampliació i parcel·lació de l’hort: 
Dibuix de com pensem que ha de ser l’hort i  
distribució de  les possibles parcel·les 
Analitzi de propostes,   valoració i consens de la 
més adient. 
A l’hort , observació i mesura  l’espai amb diferents 
instruments: roda, cinta mètrica, metre... 
Intent de dibuixar l’hort mantenint la proporció, 
descoberta de l’escala. 
Estudi de  diferents propostes de materials per fer 
la construcció de les parcel·les: resistència, 
ornamentació i cost. 

Estudi del tipus de terra de l’espai proper 
a l’hort:  Muntanyeta: sedimentació, 
Aproximació als conceptes de matèria 
orgànica i inorgànica. 
Estudi dels diferents tipus d’arbres del 
pati: nom, fulla fruit... 
 

3r 
TRIMESTE 

Estudiem parts de la planta: la flor.  
Parts de la flor. 
Observació de la pol·linització en les 
herbes aromàtiques de l’hort. 
Descobrir la importància de les 
abelles en la natura. Expressió 
d’emocions i sentiments. 

Exposició oral  del projecte a als membres de 
l’AMPA  per sol·licitar la seva col·laboració.(text, 
power, convocatòria) 
Senyalització de les parcel·les i preparació del 
terreny per la realització del treball. 

Elaboració de propostes per l’adequació 
de l’espai proper a l’hort: espai de 
passeig, trobada, treball.... 
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Seqüències didàctiques planificades  al Parvulari  
 P-3 P-4 P-5 

1r 
TIMESTRE 

Visites a l’hort: localització a l’escola 
i observació. 
Descobrim el nostre espantaocells 
“Nas de pastanaga”. 
Treball sensorial: Olorem, toquem i 
tastem.  

Recol·lecció de tomàquets, albergínies i 
pebrots. 
Preparació de la “cistella de l’hort” : confecció 
de bosses d’olor de les plantes aromàtiques.  
Treball sensorial: Olorem, toquem i tastem. 
L’hort a l’ hivern, comparació amb el de tardor. 

Recol·lecció de productes de l’hort. 
Observació i comparació entre ells: llavors, 
fulles, fruit. 
Preparació de llavors obtingudes de 
productes de l’hort per a plantar de nou. 
Clausura del taller realitzat al llarg del 
trimestre: Pa amb tomàquet, de l’hort al 
plat. 

2n 
TRIMESTRE 

Plantem bulbs i fem el seguiment 
variant les condicions: llum, i 
quantitat d’aigua. 

Comparem llavors. 
Estudiem els estris de l’hort: forma i funció. 
Dibuix. 
Realització de sembra per fer el planter a l’hort 
de llavors de tomàquet, pebrots, i mongetes. 
Transplantament a l’hort de les plantes ja 
crescudes i seguiment del creixement. 

Observació de l’hort a l’ hivern. 
Comparació de l’estat de l’hort en les 
diferents estacions. 
Estudi de les diferents formes de plantar: 
amb llavors amb fruits grillats 
Sembra de patates i recollida de dades del 
creixement de la patatera. 

3r 
TRIMESTE 

Observació i estudi de les flors del 
pati: Relació del nom amb els dels 
nens de la Classe.. Dibuix del 
natural. 
Realització de tasques de seguiment 
i cura de les plantes: regar i protegir. 
Estudi de les flors com elements 
ornamentals Comparem fotos del 
pati amb flors i sense i ho 
relacionem amb els estats d’ànim.  

Observació de  les parts d’una planta : arrels, 
tija,fulles,flor i fruit. i estudi de les seves 
funcions. 
Descobrim les diferencies entre les hortalisses 
i els arbres del pati. “Mesurem “ l’alçada i el 
gruix,  observem el color, la forma, la duresa.. 
 
Ens familiaritzem amb els gustos de l’hort: 
Tastem els productes de l’hort. 

Reconeixem les plantes aromàtiques del 
nostre hort . Diferenciem les flors.   
Usos i propietats de les plantes 
aromàtiques. 
Collita de patates.  
Explicació de la vivència del cicle de la 
patatera. Expressió de les emocions i 
sentiments viscuts: satisfacció pel resultat 
obtingut, reconeixement de l’esforç, 
alegria... 
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Accions de degustació i ingesta de productes de l’hort a l’esc ola       
 
1.-Esmorzem pa amb tomàquet a P5  
 
El fet de tenir HORT ,  ens va suggerir  destinar part dels  tomàquets a reforçar un menjar tan típic nostre com és el “ pa amb 
tomàquet”. La presència de  famílies nouvingudes ( tenim deu nacionalitats diferents) que no coneixen aquest costum català i la 
importància d’un bon esmorzar ens ha fet pensar  en fer un modelatge amb l’alumnat  per tal que un cop conegut aquest menjar a 
l’escola , es pogués transferir a casa. 
  
L’activitat  d’ esmorzar  pa amb tomàquet es realitza amb els alumnes 
de P5 anys all llarg de  tot el  primer trimestre.  
 
Metodològicament s’ha organitzat com  UN TALLER DE CUINA en el 
que hi participen tots els infants d’aquest nivell en petit grup. Sis 
alumnes preparen pa amb tomàquet per a tots els companys de l’aula 
amb una persona de suport. 
 
 Accions realitzades en  el marc del taller :  
• Els primers responsables del taller (sis  nens i nenes, tres de cada 

classe de P5) van a comprar a la botiga que tenim al barri el pa i 
l’oli que necessitem per  a l’activitat. 

• Es talla  el pa i se suca  amb els tomàquets de l’hort i l’oli comprat. 
• Es preparen les safates amb el pa amb tomàquet per a tots els 

companys i es porten a la classe.  
•  A l’hora de l’esmorzar es menja  el pa amb tomàquet preparat 

acompanyat del “tall" que s’ha portat des de casa. 
 
A les famílies se’ls explicarà que si volen per aquest dia, a la carmanyola que porten a diari, poden posar-hi el pernil,el xoriç , el 
formatge ... 
 
La realització d’aquesta  activitat es fonamenta en el treball cooperatiu de tot l’alumnat. En acabar el trimestre , com activitat de 
cloenda, els alumnes de P-5 prepararan  un esmorzar  de pa amb tomàquet per a tot els alumnes  de P-3 i P-4. 
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2.- Esmorzars comunitaris a l’hora del pati  
 
L’alumnat de l’escola i el Sr. Paulino, avi del nostre centre cullen les existències de l’hort.  Part de la producció es destina als esmorzars comunitaris 
gràcies a la valuosa ajuda del cuiner del centre.   
L’equip directiu del centre porta al cuiner  carabassons, espinacs, bledes... i el cuiner fa truites, les emplata i les talla per a tot l’alumnat del centre .   
El conserge va repartint  a cada classe la plàtera amb la truita i el pa. Passa el mateix amb la fruita de l’hort: maduixes, melons, síndria...de tant en 
tant tenim l’oportunitat  de fer l’esmorzar comunitari, sobretot quan hi ha una bona collita.  
 
3.- Taller de cuina  al migdia  
                                           
A l’hora del migdia hi ha dissenyat un taller de cuina i tot l’alumnat de primària va passant al llarg de la setmana. En aquest taller de cuina es dóna 
prioritat a l’elaboració de plats, els productes dels quals siguin ecològics i de proximitat, és per això que tenir producció a l’hort ens facilita la qualitat 
del plat i ens anima cada cop més a seguir  endavant amb aquest projecte. . No sempre els ingredients poden ser de l’hort però l’alumnat va 
adonant-se de  la importància de consumir aquests productes per la salut i pel gust. 
 
 
4.- Dinem com a casa  
 
Dins les activitats extraescolars del migdia , amb l'alumnat de 1r de Primària , es realitza,  una activitat- taller en petit grup  ( 10 alumnes ) que 
permet recrear una situació domèstica dins l'àmbit escolar i participar de l'àpat del dinar amb un adult,  com a model de comportaments i d’ habilitats 
a adquirir. Cada grup fa l’activitat un cop per setmana. 
 
Tot l’alumnat de 1r que assisteix al menjador escolar participa d’aquesta acció. Un dia a la setmana , a partir  de l' organització d' un grup reduït 
d'alumnat ( 10 alumnes ) i amb l'atenció d'una persona adulta  comparteixen taula i realitzen  l’àpat plegats possibilitant  un temps relaxat de 
conversa, un espai  que  possibilita  el treball  d’ unes habilitats com a tallar, pelar... i d’ uns hàbits com  seure correctament, rentar-se les mans ... 
que donaran més autonomia i benestar a tothom.   
 
L’estona del dinar es veu complementada amb un seguit d’activitats a realitzar al voltant d’ aquest àpat : des d’ aprendre a amanir uns tomàquets , a 
preparar un suc de taronja abans de l’ àpat ,a fer una infusió per després de dinar ....així com aprendre un vocabulari específic, tant d’eines com 
d’accions, difícilment funcional i emprat en altres situacions escolars o extraescolars. Part de la producció de l’hort també es destina a aquest fi. 
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Activitats amb les famílies 
 
1.-La nostra cistella de l'hort 
 
Com ja hem comentat , l’hort és un espai més de l’escola, és un aula oberta a l’exterior on  s’hi pot olorar, palpar i tastar. Aquesta aula verda permet 
treballar multitud de conceptes, valors i actituds. L’ alumnat  fa un treball sistemàtic que queda reflectit a la programació de centre a l’àrea de 
descoberta del medi. 
                                                   
De totes les propostes didàctiques que l’hort  genera ,  volem comentar l’acció  “ La nostra cistella de l’ hort “ com a model d’activitat compartida amb 
les famílies. L’equip docent de P4 prepara una cistella que va a  totes les cases dels nens i nenes. les famílies rebem la informació de l’ alumnat i la 
possibilitat de treballar informació i vivències a partir del que la cistella aporta.  
 
Dins la cistella , s’hi pot trobar: 
 
• Llibres interessants que parlen de l’hort. 
• Un àlbum fotogràfic amb el recull de la història de l’hort, l’evolució. 
• Recull de llavors  
• Fotografies de productes collits 
• Una llibreta per si volen fer anotacions, suggeriments.. 
• Una mostra dels productes de temporada que genera el nostre hort per tal de ser consumits  a casa 

, per tota la família.  
 
 El nostre hort és ecològic i el fet que nens i nenes plantin i estudiïn diferents tipus de verdures i fruites 
i se les enduguin a casa  fa que aquest tipus de menjar sigui molt proper i valorat per ells i elles . 
 
 
2.-  Exposició de productes de l’hort  
 
És molt important que les famílies participin de l’ambient de l’hort i a banda de gaudir de l’excedent amb la cistella i amb producció de temporada,  
valorin i s’assabentin de la producció que hi ha gràcies a les exposicions que es duen a terme. Abans de repartir verdures hortalisses o fruites, 
abans d’elaborar els plats, en diferents racons de l’escola, infantil i primària, s’exposen en taules parades i ben guarnides amb cartells la producció 
de temporada.  Les famílies ho valoren molt positivament i l’alumnat gaudeix ensenyant els productes 
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4.4- RECURSOS  PER AL DESENVOLUPAMENT  
 
Com cada any, l’aportació econòmica més important la realitza l’ AMPA de l’escola. Ha estat  una aportació de recursos humans i econòmics.  
Durant aquest curs l’ aportació econòmica s’ha destinat a parcel·lar   una part de l’espai. Igualment s’ha fet front a les despeses de llavors i planter 
així com la reposició d’eines de treball.  
 
S’ha  comptat  també amb una  aportació de 289€ per part de l’Agenda 21 de l’Ajuntament de Lleida que s’ha destinat a  comprar terra , palots i flors 
per la festa de la primavera que com cada curs celebrem al final del segon trimestre.  
 
De l’aportació econòmica que els SSTT de Lleida ens donen coma centre educatiu , es destina un % al desenvolupament d’aquest projecte  que 
permet  la compra de materials  didàctics com a cistelles, llibres, regadores, lupes.... en funció del treball  programat. 
 
 
4.5- CONTINGUTS, CAPACITATS I COMPETÈNCIES    
Un motiu bàsic ens empeny a dur a terme aquest projecte, creure que suposarà una millora en l'educació del nostre  alumnat  tant  en  els  resultats 
acadèmics, com en l'adquisició de competències socials i ciutadanes. Així mateix, l'aplicació del  projecte exigeix a tot l'equip  docent  moments   de 
reflexió i de planificació conjunta que, de ben segur, faran repensar l'organització del propi centre, possibilitant una millora en l'atenció a la diversitat 
així com també possibilitarà una millora en l'enfocament metodològic. 
 
Pretenem, que les xarxes de relació que en aquests moments està teixint l'escola (equip directiu i equip docent) amb tota la comunitat educativa 
(famílies i entorn), siguin una forta motivació, tant a l'escola com a casa, per aprendre, aprendre a ser i aprendre a estar i a conviure. 
 
• L'alumnat com a subjecte actiu : l'escola en aquesta  edat considera que la millor manera d'aprendre és a través de la vivència i l'experimentació.  
 
• El model : tenir com a referent a un adult que dóna models d'actuació i alhora verbalitza tot el procés que realitza, dins d'un context funcional i real, 
permet   a l'alumne/a incorporar el model i modificar els seus esquemes de coneixement.  
 
• El treball cooperatiu : Es proposa la resolució de tasques funcionals de tal manera que cadascú tingui un paper important per arribar al producte 
final. 
 
• Treball de capacitats i de competències : s’ afavoreix  el desenvolupament de les capacitats i competències  buscant  activitats  que  permetin  a 
nens i nenes créixer de manera integral com a persones del món actual, amb aprenentatges progressius, oferint models i actituds que siguin punt de 
referència per al respecte i I’ acceptació de les diferències i diversitat, a fi i efecte de desenvolupar les diferents potencialitats dels nens. 
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• Relació família – escola:  Els pares, mares o tutors en el si de la família, els docents i el monitoratge en el centre educatiu, es converteixen en 
peces clau en l'educació de l’alumnat. La coordinació i el treball conjunt d'escola i família ajuden i potencien tota la tasca que es fa; les famílies la 
valoren i tota la comunitat educativa s'implica en l'educació. 
 

 
Competència comunicativa, lingüística i 
audiovisual 

Exposicions als company i a les famílies , 
descripcions de productes , explicacions de 
processos i conclusions 
 fotografies, enregistraments, presentacions.... 

 
Competència artística i cultural 

Dibuix del natural 
Realització de maquetes,  
Interpretació de plànols i gràfics  

 
Competència  de la informació i competència 
digital 

Cerca d’informació   
Elaboració de rètols amb programari  
Utilització de programari gràfic 

 
Competència  matemàtica  

 Mesura de parcel·les  
Mesura del pes , de la quantitat  
Recompte i distribució de productes 

 
Competència aprendre a aprendre  

Autoavaluació  
Regulació : rúbrica, avaluació mútua, 
qüestionaris 
Estudi i memorització  

 
Competència d’ autonomia i iniciativa 
personal  

Planificació  
Recerca de solucions  
Presa de decisions  

Competència en el coneixement  
 

Interactuar en l’entorn proper 
Conceptes científics i tècnics , fer hipòtesis 

Competència social i ciutadana Participar, triar, coresponsabilitat, sentiments i 
emocions  

 
                                       “Donar exemp le no és la principal manera d'influir en els altre s, és l'única”   (Albert Einstein) 

 

Adjuntem a tall d’exemple dues programacions , una d’educació infantil “ El planter “  i una de cicle inicial “ Disseny de l’hort “ , com a 
exemple del treball interdisciplinar i globalitzat on el context i el pal de paller és l’hort escolar.  
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 EL PLANTER  

P- 4 

1.- Què  hem   parlat ? 
• Descriure  com és una llavor. 
• Predir que sortirà de les llavors  
• Relatar   les experiències personals. 
• Imaginar com serà la planta, que 

passarà. 
• Raonar perquè neixen plantes. 
• Projectar  com ens sentim quan creixen 

les llavors que hem plantat 
• Enumerar  els estris, les tasques, 

processos... 

2.- Què  hem llegit o escrit? 
Ús pràctic, Ús científic, 
• Noms de llavors i fruits 
• Identificar el nom dels estris. 
• Processos de  germinació i creixement. 
• Comparar i analitzar paraules. 
 

3.- Què  hem experimentat  ? 
• La reproducció de les plantes 
• Com són les llavors. 
• El creixement d’una planta 
• Semblances i diferències entre 

llavors. 

4.- Què  hem  pensat ? 
• Com eren les plantes de cada 

llavor. 
• Utilitat i característiques dels 

estris de l’hort. 
• La necessitat de l’aigua i la llum.. 
• La importància de les plantes. 

5.- Què  hem après del món ?. 
• Què les plantes són essers vius. 
• Com es reprodueixen les plantes 
• Les necessitats de les plantes. 
• La necessitat de tenir cura de les plantes. 
• Vocabulari específic. 
 

6.- Què  hem fet junts o compartit  ? 
• Hem compartit informació i 

experiències. 
• Hem visitat l’hort. 
• Hem plantat llavors. 
• Hem tingut cura de les plantes de 

l’hort. 
• Hem descobert la reproducció de les 

plantes. 
 

8.- Com ens hem sentit ? 
• Hem manifestat les sensacions que 

tenim quan anem a l’hort.: alegria, 
neguit, curiositat, ... 

• Quan ha sortit la planta. 
• Quan  han sortit les flors i els fruits. 
• Cuidant la planta. 
 

7.- Què  hem  inventat  o 
creat? 

• Hem dissenyat un 
tríptic. 

• Hem aconseguit fer 
germinar una llavor i 
acabar el cicle de la 
planta. 
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                UNITAT DIDÀCTICA :     El planter        ÂREES IMPL ICADES :    les tres àrees  
           CICLE : Infantil         CURS :  P4 

Temporització :  3r  trimestre    
  

Justificació : Entendre el procés de germinació i c reixement d’una planta, la favera i 
 posterior transplantament a l’hort per fer el segu iment. 

Contribució a l’adquisició de les capacitats 
� Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres. 
� Adquirir progressivament  hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 
� Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques. 
� Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
� Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 

culturals. 
� Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes. 
� Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la 
       integració social. 
Objectius :  
• Identificar una llavor. 
• Identificar les llavors del fruits observats. 
• Comparar llavors i trobar semblances i diferències. 
• Anticipar quin fruit sortirà de les diferents llavors . 
• Observar el canvi de les llavors. 
• Treure algunes conclusions de les experimentacions que s’han fet amb les llavors i verbalitzar-ho. 
• Memoritzar les parts d’una llavor.  
• Reconèixer la llavor d’una planta. 
• Classificar llavors. 
• Reconèixer que necessiten les plantes per créixer. 
• Utilitzar correctament les eines de l’hort . 
• Explicar el procés de germinació i  creixement d’una planta. 
• Escriure el nom de les llavors 
• Reconèixer el nom de les llavors treballades. 
• Tenir cura de les plantes . 
• Conèixer les diferents parts d’una planta. 
• Valorar la feina que necessita el seguiment de l’hort. 
• Comportar-se en el treball a l’hort. 
• Respectar les opinions i explicacions dels altres. 
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Continguts  :  
 

• Les llavors 
• Característiques de les llavors. 
• Semblances i diferències de les llavors 
• Canvi en el temps: germinació i creixement. 
• L’hort: un espai per gaudir i aprendre. 
• Iniciació a la lectura i l’escriptura. 
• Eines de l’hort. 
• Les tasques a l’hort 
• Iniciació a la lectura i l’escriptura. 
• Habilitats: pintar, retallar i enganxar. 
 

 
 
 
 
 
 

Activitats :   
 
• Observar diferents llavors (lupes) 
• Classificar diferents tipus de llavors segons la forma, el color... 
• Memorització del nom d’algunes llavors.  
• Plantar llavors (favera) 
• Expressió oral de les nostres experiències. 
• Expressió oral de les sensacions que tenim quan creix la planta. 
• Identificació els estris de l’hort. 
• Visita a l’hort 
• Comptar el temps que tarden les plantes en germinar i créixer. 
• Trasplantar les plantes germinades a l’hort 
• Tenir cura i fer el seguiment de les plantes a l’hort 
• Escriptura de  paraules.  
• Discriminació de paraules. 
• Confeccionar un tríptic per les famílies. 
• Explicar i ordenar el cicle de la favera. 
• Verbalitzar algunes qüestions vers la reproducció de les plantes. 

Criteris d’avaluació: 
• Anomenar oralment les parts i les característiques més significatives d’una planta. 

• Conèixer els canvis esdevinguts en la llavor.  

• Saber que necessita una planta per créixer. 

• Saber expressar oralment de forma clara les observacions fetes durant el procés de germinació i creixement de la favera. 
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 Disseny de l’hort 

2n.C.I. 

1.- Què  hem   parlat ? 
 Enumerar el que volem que hi hagi a 
l’hort, descriure com volem que sigui 
l’hort, explicar, argumentar , narrar 

2.- Què  hem llegit o escrit?  
Ús pràctic Hem escrit el text de la exposició oral. 

3.- Què  hem experimentat  ?  
Hem  mesurat l’espai de l’hort. 
Hem classificat i mesurat les 
fustes de les parcel·les.  

4.- Què  hem  pensat ? 
La millor manera de fer parcel·les 
Hem construït una escala. Com 
limitar les parcel·les. Com explicar-ho 
a l’ AMPA 

5.- Què  hem après del món ?  
Com es dibuixa a escala 
Com es parcel·la un hort. 
Com es mesura un espai gran. 

6.- Què  hem fet junts o compartit  ?  
La mesura de l’hort. Com fer un dibuix 
a escala. Hem redactat junts la petició  
a l’AMPA. Hem  presentat la nostra 
proposta. 

8.- Com ens hem sentit ?  
 Molt interès per participar, en 
la millora de l’espai de l’hort. 
Participatius en les tasques a 
realitzar. 

7.- Què  hem  inventat  o creat?  
La distribució de l’espai de l’hort. 
Diferents maneres de fer parcel·les. 
Com delimitar- les  

           -  Què he après que no sabia abans  ?  

                         -  Què sé fer jo sol /a   ? 
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                        UNITAT DIDÀCTICA :   Dissen y del nostre hort   
                       ÂREES IMPLICADES :   Coneixe ment del Medi, Matemàtica, Llenguatge, E. Plàstica  
                       CICLE : Inicial 
                       CURS : 2011/12 

Temporització :  
                         Segon i tercer trimestre     

Justificació :  Millorar i ampliar l’espai de l’hor t escolar per poder 
participar més activament en les tasques de cultiu 

Contribució a l’adquisició de les competències  
� Competència comunicativa. 
La competència oral es treballa amb la conversa, el treball en grup, les argumentacions i l’exposició final 
La competència escrita es treballa per parelles amb la redacció dels textos que s’han d’exposar. 

� Competència artística i cultural 
Representar aprenentatges mitjançant el dibuix. 
� Competència matemàtica. 
 La competència matemàtica es treballa amb els instruments de mesura, l’escala i la resolució dels problemes que van sorgint a 
mesura que avança el projecte. 
� Competència d’aprendre a aprendre 
Tenir consciència de les informacions que es reben. Col·laborar en el disseny del hort i elaborar les explicacions del que s’ha 
treballat 

� Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
Explicar a l’AMPA el treball realitzat 

� Competència social i cultural. 
Treballar en grup i en parelles amb respecte,respectant les argumentacions dels altres. 
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Objectius :  
• Dissenyar l’espai de l’hort. 
• Expressar oralment  propostes. 
• Adonar-se de la dificultat de la representació gràf ica d’un espai. 
• Argumentar les decisions personals davant els altre s 
• Iniciar-se en l’ús d’ instruments de mesura: La rod a, el regle, la quadrícula 
• Definir una escala gràfica y utilitzar-la en una re presentació. 
• Exposar oralment les conclusions del treball davant  d’un auditori diferent a l’habitual. 
 

 

Continguts  :  
 

• Distribució de l’espai 
 
 
 
 

• Instruments de mesura. 
• Escala gràfica. 
• Exposició oral 
• Construcció de parcel·les  

 

Activitats :  
 
• Observació de   l’hort escolar. 
• Dibuix sobre paper de possibles parcel·les. 
• Exposició de  les parcel·les dissenyades als companys 
• Anàlisi de les avantatges i inconvenients de cadascuna. 
• Decisió argumentada de la millor. 
• Utilització de la roda de mesurar  i el regle  
• Dibuix a escala del disseny de l’hort. 
• Explicació als membres de l’AMPA de la proposta resultant. 
• Clavar estaques de fusta i delimitar les parcel·les amb cordes. 
 
Avaluació:  
- Fer l’exposició oral davant dels membres de l’AMPA. 

 
 
                 Material: Roda de mesurar i regles ,   
                                 Paper quadriculat 
                                 Paper i  Retolador s 
                                 Tisores 
                                 Cordes i estaques de fusta. 
                                 Pissarra digital 
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4.6- VALORS QUE ES DESENVOLUPEN  
 
Tal i com s’esmenta en els objectius generals del Projecte , els valors de la solidaritat, de l’esforç , la responsabilitat ,el respecte cap 
al medi  
ambient  i el  treball en equip  així com la satisfacció pel treball realitzat o la tolerància a la frustració  estan inclosos en tot el projecte 
i en cadascuna de les activitats ja descrites. 
 
 
4.7-  COMPROMÍS AMBIENTAL DEL PROJECTE  
 
Aquest és un  excel·lent  recurs per  convertir el  nostre  centre  educatiu  en un  lloc  que  ofereixi  la  possibilitat   a   tot  l'alumnat,  
majoritàriament   urbà,  de  gaudir   d'experiències  sobre  el seu entorn natural, al mateix temps que pugui entendre les relacions i 
dependències que tenim amb aquest, i posar en pràctica actituds i hàbits de cura i responsabilitat mediambiental.  
 
Les experiències que ha generat aquest  projecte amb el nostre alumnat  són realment interessants per al   desenvolupament  de  les  
capacitats i competències bàsiques  fonamentals en Educació Ambiental,  sobretot  a  la nostra escola on hem adquirit un compromís 
com a centre integrat en el projecte que porta a  l'Ajuntament  de  la nostra localitat “Agenda 21” que pretén concretar la vella màxima 
ecologista "pensar globalment i actuar localment". 
 
Es  basem en dues   idees per tothom reconegudes :  

� ús  responsable de l’aigua 
� consum de productes de proximitat i ecològics 

 
 
5. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
 

o L’hort forma part del  nostre  Projecte  Educatiu  i dels  documents  prescriptius  de  centre  
o Les famílies són coneixedores i comparteixen les activitats mitjaçant exposicions, díptics i  

           la pàgina web del centre 
o L’Agenda 21 recull les nostres propostes i en fa difusió  mitjançant  posters, folletons… 
o S’ha participat en la Fira de S. Miquel i en el simposi sobre l’Hort escolar a Barcelona,2012 
o Articles sobre experiències al menjador escolar i a l’hort descrites a la revista GRAO i a 

Ciències 24 de la UdL. 
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            6. AVALUACIÓ   
 
 DAFO:  Aquests  anys de funcionament de l'hort  ens ha permès fer una primera anàlisi del seu funcionament amb la finalitat de realitzar millores en 
el futur . Utilitzem per a la valoració  una anàlisi DAFO, els resultats de la qual aporta noves propostes d'organització de l'hort.  

Fortaleses  Debilitats  

� Implicació de les famílies. 

� Programació dels temes de treball. 

� Avis experts amb dedicació horària 

� Comissió hort.  

� Cuina  pròpia en el centre  

� Dificultats del cultiu d'un hort tradicional: temps i esforç 
excessiu. 
 

� El nou hort queda apartat del pati d' Educació Infantil.  

� Incorporació de nou professorat cada any  

Oportunitats  Amenaces  

� Intercanvi amb altres centres : formació  

� Implicació en el projecte municipal Agenda 21 

� Ajudes econòmiques o beques. 

� Model poc sostenible si falla l'expert, fins que no tinguem 
alumnat de Cicle Superior i l'equip docent s'ampliï. 

� Pocs recursos econòmics per millorar la infraestructura 

 
Concrecions a partir del  DAFO                                                                                                                                                                                                         
- Establiment de dues zones diferenciades : un espai continua recreant l'hort tradicional, ara més espaiós i amb passadissos amplis per on 
tot tipus d'alumnat pot desplaçar-se sense contratemps i un altre espai, dissenyat per l'alumnat  de Primària  amb parterres accessibles i ben 
delimitats per a cada cicle educatiu, on s'estudia l’ecosistema i el cicle vital de determinades plantes i animals. 
 
- Aprofitament i  adequació de l’espai  anomenat  “ El bosquet “, petit promontori a la zona superior del pati amb petits arbres fruiters. 
- Realització de sembrada i plantada  en les jardineres d'Educació Infantil, dues grans caixes de fusta ( palots ) que permeten als alumnes 
petits tenir plantes ornamentals al pati responsabilitzant-se de la seva cura. 
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4.3.  GRUA DE CONSEQUCIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS -  CURS 2011/12 
Objectius anuals   1  2  3 4 Indicadors de progrés  
1.- Aplicar les programacions d’aula als 
diferents nivells educatius : 
P3 - Els bulbs i les flors 
P4-  La faves  
P5-  Les patates  
1r - Les plantes amb flor 
2n - Els insectes invertebrats  
3r : La mongetera . El sòl  

   

 

 

 

 x 

 

X 

x  

X 

 

 

� Consecució dels objectius 

� Adquisició dels continguts  

� Realització de les activitats  

� Avaluació  i regulació 

2.- Portar a terme, de  forma 
sistemàtica, treball de camp i la seva 
plasmació  
 gràfica  

   
 
X 
X 

X 
X 
 
 

Observació  setmanal de l’evolució de l’hort  
Reflexió a les aules del treball de camp 
Construcció de maquetes i dibuixos, gràfics, plànol s  
Avaluació  i regulació 

3.- Incentivar la degustació i el consum 
de productes ecològics a l’aula :  
- Esmorzem pa amb tomàquet  
 
- Esmorzars comunitaris : truites 
 
- Campanya Dep. Agricultura : 
Esmorzem / berenem fruita  

   X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 

Presència a l’horari de classe  del taller “ PA AMB  TOMATA “  al primer 
trimestre a les aules de P-5 
Realització del taller. 
Ingesta del pa amb tomata.  Nombre alumnat de P-5 (  90%) 
Nombre d’esmorzars  saludables i comunitaris amb el s productes de l’hort i 
el cuiner del centre: truites variades – espinacs, carabassó,  bledes, meló, 
síndria. Maduixes, carabassa.... ( 4 esmorzars per trimestre ) 
Nombre d’alumnes participants ( 95% )  

4.- Propiciar la ingesta de productes 
ecològics de l’hort en l’espai de 
menjador escolar :  
-Taller de cuina ( activ. Extraescolar )  
- DInem com a casa 

    
X 
X 
X 
X 

 
Utilització de productes de l’hort en el taller ( 2  sessions trimestrals)  
Realització setmanal del taller  
Compliment de la programació  
Nombre d’alumnes participants ( 100% )  
 

5.-  Fomentar a casa  el consum de 
productes ecològics i de proximitat 
amb  la producció del nostre hort :  
-  La Cistella  de l’hort  

 - Exposició de productes de l’hort 

    
X 
X 
X 

 
Nombre de famílies que reben la cistella a P4 
Nombre de famílies que han rebut al llarg del curs productes de l’hort 
Nombre d’exposicions realitzades al llarg del curs ( 1 per temporada ) 
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7.- noves perspectives                                                                                                                         

 
 
El nostre propòsit és mantenir l’hort com un ambient important de treball. 
L’ hort és un dels nostres espais educatius on es possible desenvolupar 
competències bàsiques en l’àmbit de les ciències experimentals . Ens 
permet fer un seguiment de fenòmens complexes . 
 
 
Pensant en la incorporació de cicle Superior , iniciant l’escolarització 
d’alumnes de 5è, hi ha tres actuacions que pensem podem millorar 
aquest espai de  treball :  
 
� Inici de l’ús del compostador amb la formació i sistematització que 

demana. 
� Realització d’ una bassa que permeti ampliar l’estudi de 

l’ecosistema, situada a la vora de l’hort ( en el moment actual, 
l’alumnat està fent la maqueta i el disseny d’aquest nou element )  

� Si continuem , com fins ara, comptant amb el suport magnífic del 
padrí, la producció de l’hort permetrà organitzar alguna  petita fira 
ecològica destinada a la nostra comunitat educativa. 
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“El nostre és un poble que quan celebra alguna cosa, menja 

plegat” Ignasi Riera  


