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DATA : 5 d’octubre de 2018 

 

Estació: Tardor 

 

Què hem fet? 

En primer lloc, hem arrencat  les males herbes.  A continuació, hem condicionat la terra, es a dir hem fet servir 

un rasclet per airejar la terra de l’hort, desprès hem afegit terra bona i hem plantat les noves plantes. Finalment 

hem regat les plantes que hem plantat. 
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Data: 16-11-2018 

Estació: tardor 

 

Què hem fet? Hem anat a treure les males herbes de l’ hort. 

Hem trobat ous de d’eruga de la col . Hem observat  les pastanagues que estan creixent i que els enciams i els 

espinacs ja són força grans. 
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DATA: 14-12-2018 

Estació: Hivern 

Què hem fet? 

Primer, vam anar a l’hort a collir pastanagues, enciam i espinacs. Després, ho vam collir, ho vam amanir i ho 

vam barrejar amb tonyina, olives, tomàquets i ous de guatlla per fer una bona amanida. A continuació, vam 

posar la barreja damunt d’unes  torrades i la vam decorar amb ornaments de Nadal. 

Tot a punt per compartir!!!!! 
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Data: 25-01-2019 

Estació: Hivern 

 

Què hem fet? 

El primer que hem fet ha sigut mirar com és una cabeça  d’alls. Després hem separat els  dents , els hem pelat  i 

hem observat  els grans. A continuació, hem sortit a l’hort, hem arrencat les males herbes de la terra i hem fet 

forats per a plantar les dents d’all. 

Ara toca esperar que creixin. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Diari de l’hort 4t i CS 
    

Data: 26-4-19 

Estació: primavera 

Què hem fet?   

Cultivar  tomates cherry  a l’ hort.  

Abans de plantar ens hem informat sobre quines condicions havíem de tenir en compte. Fa falta que entre una i 

altra mata deixem uns 40cm de distància. Quan creixin necessitarem una canya i un cordill per poder  lligar les 

tomateres. Aquest fruit té molta vitamina A i C. Les tomateres poden tenir moltes malalties i plagues:  pugons, 

mosques blanques, erugues ... i haurem d’estar alerta. 

Ara ja, hem anat a l ‘hort a plantar les mates de les tomates cherrys. 

Uns quants alumnes han fet un forat al terra per a ficar-les i uns altres les han ficat . Finalment, les hem regat. 

A veure què passa!!! 
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Data: 26-4-19 

Estació: primavera 

Què hem fet?   

Buscar informació sobre les tomates 

ORÍGEN: Xile, Perú i Equador . Es van començar a cultivar a Mèxic. 

NOM CIENTÍFIC: Solanum lycopersicum. 

NOM EN 3 LLENGÜES: Tomàquet, tomate i tomato. 

CULTIU: Les tomates es cultiven a l’estiu. 

QUÈ EN PODEM FER? Amanides ,pa amb tomata ,suc de tomata, salsa de tomata ... 

MORFOLOGIA:  

  

 

 

FRUIT 

BRANCA 
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Data: 26-4-19 

Estació: primavera 

Què hem fet?   

Buscar informació sobre el  cultiu dels alls 

Època de cultiu: Tardor i hivern 

Durada del cicle: 2 mesos 

 Varietats: Alls blancs i alls rosats 

 Consells per a la sembra: Se sembra directament un  gra d’all a 3-4 centímetres de profunditat.  

 Propietats i aplicacions: Els alls són un condiment tradicional de la cuina. Els grecs ja els utilitzaven com a medicina i 

desinfectant.     
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Data: 26-4-19 

Estació: primavera 

Què hem fet? Buscar informació sobre el julivert  

JULIVERT/PEREJIL/PARSLEY 

NOM CIENTÍFIC: Petroselinum crispum 

El julivert és un dels condiments tradicionals de la 

cuina mediterrània. Normalment se'n consumeixen 

les fulles però també se'n pot menjar l'arrel. 

És una planta originària de Grècia i l'illa de Sardenya 

que també es troba al Mediterrani oriental, Nord 

d'Àfrica i Sud-oest d'Àsia. Actualment es cultiva arreu 

del món però sobretot a molts llocs d'Europa. Creix 

espontàniament en zones fresques al costat de parets 

i roques. 

El julivert s'usa per afavorir la digestió, contribueix a 

eliminar les flatulències i obre la gana, ja que és un 

bon carminatiu. Gràcies a la seva qualitat de diürètic, 

s'usa per a l'eliminació de líquids corporals, sobretot en casos d'obesitat, malalties reumàtiques i cardíaques 

associades amb l'acumulació d'aigua al cos. 
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Data: 26-4-19 

Estació: primavera 

Què hem fet? Buscar informació sobre... 

 LES  RAVENETES 
El rave és una hortalissa de cos blanc i de pell acolorida, 
que es coneix amb el nom de rave o raves, però el seu nom 
científic o llatí és Raphanus sativus L. Pertany a la família de 
les Crucíferes, igual que la col, coliflor, col de Brussel·les, 
bròquil, nap i créixens. 
 

Se sap amb certa certesa que els egipcis i babilonis ja 
consumien raves fa més de 4.000 anys, sent cap al 4000aC 
quan es va començar a consumir a la Xina i Corea. Va ser 
un aliment molt preuat en l'antiga Roma i Grècia, sent els 
romans els responsables de l'expansió del seu consum a tot 
Europa. Actualment podem dir que es consumeix amb més 
freqüència en els països de l'est asiàtic. 
 

Nom en 3 idiomes: radish, rave i rábano 
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Data: 7-6-19 

Estació: Primavera 

Què hem fet? Anar a l’hort 

Avui hem anat a l'hort. Hem vist que les raveneres han crescut, les tomateres han florit i han sortit les primeres tomates i els alls ja han fet 

"cabeça". 

Com que les tomateres eren tan altes, les vam haver de lligar amb canyes. 

Hem collit alls i raveneres i hem regat l'hort perquè aquests dies feia molta calor i estava molt sec. 

Els alls els utilitzarem per fer un all- i- oli i les raveneres ens les emportarem a casa.  
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Data: 7-6-19     

Estació: Estiu 

Què hem fet? Una recepta 

de cuina 

Avui hem fet all-i-oli casolà. 

INGREDIENTS: 

 OLI D’OLIVA 

 ALLS 

 SAL 

 JULIVERT 

 

PREPARACIÓ: 

Hem collit els alls i julivert de l’hort, hem pelat els alls i ho hem remenat tot. 

Hem posat all al morter, hi hem afegit l’oli d’oliva, un pessic de sal i julivert, 

seguidament ho xafem tot i ja tenim fet l’all-i-oli. 

A continuació ho hem posat en un pot de vidre i hem fet uns adhesius molt bonics i 

cap a casa. 
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