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Padlet dels GRANS 

Nom del projecte: L’HORT D’EN GUILLEM 

Instruccions 

Què farem?  
Veurem com evoluciona en nostre hort i ens introduirem en el 
tema de recollir les nostres pròpies llavors. 

Per què ho farem? 
 

- Veure com evolucionen les diferents espècies plantades. 
- Aprendre a identificar diferents tipus de llavors. 
- Conèixer com hem de recollir-les. 
- Gaudir de la natura. 

 
 
 

Com ho farem? 
 
A partir dels nous capítols del projecte, observarem l’evolució del 
nostre tros. Recollirem els primers cogombres i carbassons i 
explicarem com fer-ho per no malmetre la planta. veurem quines 
possibilitats tenim de recollir diferents tipus de llavors. Conèixer 
el cicle de cada planta, i saber quan un fruit es pot utilitzar per a 
extreure’n llavors i quan no. 
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EL GRAN PLAER DE RECOLLIR LES TEVES PRÒPIES 
LLAVORS. 
 
Durant milers d’anys, la vida dels nostres avantpassats, consistia 
generalment a cuidar de la granja, l’hort i fer vida al poble. Allà 
era on es reproduïen tant animals com plantes. Les cries i les 
llavors eren essencials per a la supervivència i el benestar del 
proper any. Fer un bona recol·lecció de llavors, saber-ne triar la 
planta i el fruit idonis era el primer petit pas important per a 
assegurar una bona collita . Podem dir que utilitzar una bona 
llavor era començar en bon peu. 
Ja sabem que el clima és molt important, si plou i fa calor, les 
nostres plantes creixen més, si no hi ha aigua, aquestes patiran 
una mica més i segurament no creixeran tant. També, si no hem 
preparat bé abans el terreny (d’això en som uns experts ja!) les 
nostres plantes els faltaran nutrients i seran més dèbils i 
vulnerables a plagues i  malalties, a part de no tenir tanta energia 
per a créixer.  
 
Però si els nostres avis i rebesavis no haguessin fet aquest treball 
tant simple, però alhora tant essencial per a la supervivència de 
les espècies, segurament moltes varietats haurien desaparegut. 
Un exemple podria ser la varietat de tomàquet Cor de Bou, o 
com la poma Fogassa cultivada i preservada a Menorca. 
Si no hi hagués hagut alguna pagesa o pagès que hagués anat 
preservant i seleccionant cada any la llavor, segurament als 
nostres temps ja no existirien. 
 
PODEM DIR QUE REPRODUIR LES NOSTRES PROPIES PLANTES ÉS 
PERPETUAR UNA LINIA DE DESCENDÈNCIA D’UNA PLANTA, 
FRUIT DE SEGLES D’EVOLUCIÓ NATURAL I E SELECCIÓ HUMANA. 
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COM HO HEM DE FER PER RECOLLIR I GUARDAR 
LES LLAVORS 
 
El primer pas que hem de tenir en compte, és el fet d’establir 
uns criteris de selecció. Què volen dir aquestes paraules tant 
tècniques? Tant senzill com que primer hem de saber quina 
característica volem conservar de l’espècie. 
 
 

- Una bona germinació. Escollir les que van més ràpides a 
germinar. Ex. Les llavor  de mongetes que tarden menys 
de 10 dies a germinar. 

- Un creixement regular. Triar una planta que tingui un 
creixement uniforme i saludable. 

- Bona floració y bona fructificació. Que faci unes flors 
maques (ornamentals), i que el seu fruit sigui gran i 
saludable. 

- Plantes resistents. Aquelles que han resistit millor l’atac 
de les plagues i insectes. 

- Una bona collita. Escollir la planta que generi una 
quantitat superior de fruits. 

- Un bon gust. Que els fruits siguin gustosos i deliciosos. 
- Una bona conservació. Escollir fruits que es conservin 

més temps i millor.  Per exemple les tomàquets de 
guardar. 

- Trobar una característica diferent a les que es 
comercialitzen. Un color, una forma, una olor, un gust... 
que sigui diferent a les que consumim normalment. 
Exemple, uns gira-sols que tenen la característica de 
créixer molt. 
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El següent pas seria fer un bon assecat dels fruits que porten les 
llavor que volem guardar.  
Haurem de buscar un lloc que sigui sec i fresc, i si pot ser 
airejat, molt millor. 
 
Un cop ja s’hagin assecat els fruits, i mirant de que no es 
podreixin, les haurem de guardar en pots de vidre , o fins i tot 
en bossetes de cartró o paper per evitar que agafin humitat. 
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