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Padlet dels GRANS 

Nom del projecte: L’HORT D’EN GUILLEM 

Instruccions 

Què farem? Aprendrem més coses sobre la tècnica del mulching 
. Coneixerem una nova associació de tradició mil·lenària i 
veurem com ho fem per a abastir d’aigua el nostre hort. 
 

Per què ho farem?  
- Saber el perquè del mulching. 
- Saber què és i com funciona un reg. 
- Descobrir 2 petits grans secrets de l’aigua. 
- Passar una estona en contacte amb la natura. 

 

 
Com ho farem? 
 
ACTIVITAT 10 
 
EL GRAN SECRET DEL MULCHING 
 
El primer video que us presentem us ajudarà a entendre ben bé 
perquè hem donat tanta importància en la preparació del 
terreny abans de plantar.  
Veurem un exemple molt clar en el que descobrirem que el 
primer pas que cal fer per acabar recollint un bon tomàquet ben 
dolç, o fer una bona collita de mongetes, o veure créixer sanes 
unes carbasses immenses, és cuidar tant bé o més el terreny com 
ho fem amb les nostres hortalisses.  
 
 
Video part 1 
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Activitat: 
 
Buscar informació sobre el concepte PERMACULTURA  i 
relacionar-ho amb el video del Secret del mulching. 
 
Aquí us deixem un full de respostes: 
 
Full de respostes activitat 10 
 
https://drive.google.com/open?id=1PBMYT6eIumhQMAOr-
Dd_ekoNxpiyrQgI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1PBMYT6eIumhQMAOr-Dd_ekoNxpiyrQgI
https://drive.google.com/open?id=1PBMYT6eIumhQMAOr-Dd_ekoNxpiyrQgI
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ACTIVITAT 11 
 
UNA ASSOCIACIÓ DE TRADICIÓ MIL·LENÀRIA. BLAT DE MORO, 
MONGETES I CARBASSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta antiga combinació de plantes ja la feien servir a la 
civilització Maia, fa més de 4000 anys. S’anomena associació 
precolombina, o milpa, i en alguns països de l’Amèrica del Sud 
també l’anomenen “Las tres Hermanas”. 
 
Les tres plantes juntes creen una simbiosi perfecte. La 
mongetera s’emparra a la tija del blat de moro quan aquest ja es 
una mica gran, i la carbassa es desenvolupa per terra per així 
protegir el terra de la radiació del Sol. Per acabar de fer-ho 
perfecte la mongetera (com que es una lleguminosa), ens 
aportarà un element que s’anomena Nitrogen i que és l’aliment  
principal de les carbasses i el  blat de moro. 
 
VIDEO part 2 
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ACTIVITAT 12 
 
EL REG: QUÈ ÉS? PER QUÈ SERVEIX? COM FUNCIONA? 
 
El reg és una part molt important de l’hort. Segurament la més 
important, ja coneixeu els elements essencials que necessita una 
planta, terra, llum i aigua.  
El reg és el conducte, on passa l’aigua que podem recollir per 
abastir d’aigua les nostres hortalisses. Sense un bon accés a 
l’aigua en un hort, sobretot, en un hort de primavera-estiu, seria 
una missió gairebé impossible fer créixer les nostres plantes. 
 
 
 
Us proposo fer una mica de científics...d’una manera divertida 
descobrirem 2 principis molt essencials sobre les propietats de  
l’aigua. 
 
Video part 3 
 
Experiment aigua 1:   CAPILARITAT 
 
Aconseguiu 2 o 3 pots / gots d vidre. Si teniu colorant alimentari 
ompliu els gots amb aigua de diferents colors. Agafeu un tovalló 
de cuina, l’enrotlleu i el poseu cada a extrem a dintre de cada 
got...observa el què passa. 
 
VIDEO part 4 
 
 



Projectes de confinament 
 

 

 
Experiment aigua 2:   VASOS COMUNICANTS 
 
Amb un tub de plàstic que hi pugui circular aigua per dintre, o 
simplement amb una canyeta de beure, i dos gots d’aigua ( un de 
ple i l’altre de buit). Posant un extrem del tub al got ple, xuclant 
per l’altre extrem i quan comenci a rajar aigua posar-lo  al got 
buit. Observar què passa. 
 
VIDEO part 5 
 
Experiment aigua 3:  CAPILARITAT + VASOS COMUNICANTS 
 
Amb dos gots d’aigua, un de ben ple i l’altre totalment buit. Amb 
un o dos tovallons enrotllats ( com a l’experiment 1) , es posa els 
extrems dintre cada got. I esperem, aquest va una mica més lent. 
Observem el què passa. 
 
VIDEO part 6 
 
 
 
Què tal han anat aquests experiments? Aquí us deixo un full de 
respostes perquè hi apuntis les teves observacions sobre el què 
hem vist que és capaç de fer l’aigua. 
 
Full de respostes activitat 12 
 
https://drive.google.com/open?id=1_gAGTvXVlfN1yu8h0QwPT
m-RfU4zYbVt 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1_gAGTvXVlfN1yu8h0QwPTm-RfU4zYbVt
https://drive.google.com/open?id=1_gAGTvXVlfN1yu8h0QwPTm-RfU4zYbVt

