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1. JUSTIFICACIÓ 
 

A l’escola veiem la necessitat de recuperar aquest espai d’aprenentatge que permet millorar 

i ampliar el contacte de l’alumnat amb l’entorn i la natura, alhora que ajuda a potenciar 

l’educació ambiental. 

Des de les experiències de cursos anteriors, sabem que tenir un hort a l’escola pot ajudar a 

prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes 

naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals així com el treball col.laboratiu i 

d’equip. 

L’hort de l’escola serà ecològic i sostenible. Utilitzarem adobs naturals, gestionant conreus 

compatibles i rotatius. per prendre consciencia de la importància de protegir i conservar la 

natura evitant la utilització de productes químics. 

En aquest projecte treballaran tots els nivells de l’escola, adaptant els objectius generals als 

de cada cicle educatiu. 

L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo 

servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars com un 

treball interdisciplinar. 

L’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per tenir 

domini de les habilitats socials, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu. 

 

2. OBJECTIUS 
 

❏ Promoure l’educació ambiental a l’escola. 

❏ Aconseguir una millor relació amb l’entorn a partir d’un canvi d’actituds i valors dels 

alumnes. 

❏ Aproximar els/les alumnes al coneixement de treballs i tècniques que requereix un 

hort establint un contacte directe i manipulatiu amb elements com la terra, les llavors, 

l’aigua, els adobs, etc. 

❏ Fer el seguiment de tot el procés evolutiu vital de les plantes de l’hort facilitant la 

comprensió del cicles biològics. 
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❏ Realitzar treballs pràctics per a conèixer millor el funcionament de l’hort i les diverses 

necessitats i atencions específiques d’algunes varietats hortícoles. 

❏ Utilitzar de forma adient, respectant les normes bàsiques de seguretat, les diferents 

eines. 

❏ Identificar com a ecosistema l’hort del centre. 

❏ Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals. 

❏ Possibilitar un aprenentatge interdisciplinari entre les diferents àrees. 

❏ Afavorir el treball en equip, utilitzant tècniques de treball cooperatiu. 

❏ Apreciar la importància de la feina agrícola. 

❏ Transformar i incloure els productes de l’hort dins la dieta. 

 

3. COMPETÈNCIES  
 

Per competències entenem el conjunt de coneixements, destreses i actituds necessàries 

perquè una persona arribi 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'aquesta 

programació 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 haurem 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: mesurar, calcular àrees i perímetres partint de la 

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

materials (eines, abonaments, llavors, etc.); ....  
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3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.  

És sens dubte la competència que més es treballarà 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 afavoreixen 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 hauran 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 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 seva 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.  

La cura del medi ambient i el desenvolupament sostenible, i concretament el treball de 

l’hort, constitueix un escenari privilegiat per al foment i desenvolupament d'estratègies 

d'aprenentatge autònomes. En les tasques diàries en l'hort escolar es  presentaran 

multitud d'oportunitats en les quals el nostre alumnat haurà de cercar  i organitzar la 

informació de forma pràctica (sembra, floració, reg, rotació de cultius, etc.)  
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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 seva 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.  

 

4. DISTRIBUCIÓ ESPAIAL 
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5. PLA DE TREBALL I METODOLOGIA  
 

5.1 Calendari de treball a l’hort 

 

 QUÈ ES PLANTA? DES DE QUINA 
ÀREA/FRANJA 

HORÀRIA 1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM 

P3 Espinacs Faves Maduixes   

P4 Espinacs Faves  Maduixes   

P5 Pastanagues Escaroles / Rúcula Maduixes   

1A 
Enciams / 
Espinacs 

Pèsols Cogombres  

2A Pastanagues Escaroles / Rúcula Maduixes  

3A 
Enciams / 
Espinacs 

Pèsols Cogombres  

4A Pastanagues Escarola / Rúcula Maduixes  

5A 
Enciams / 
Espinacs 

Pèsols  Cogombres  

6A Pastanagues  Escaroles / Rúcula Maduixes   

 

 

5.2 Programació 

La proposta inicial que fem des de la petita comissió de l’hort la trobareu en el següent link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eA6CYfVP0iFIK-

ALyKp6nWsdHU9M2r1tCG87AZMAW5M/edit?usp=sharing 

Aquí trobareu: 

- quina hortalissa es planta cada trimestre. 

- la planificació mensual (quan es planta, on es planta, quan es cull) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eA6CYfVP0iFIK-ALyKp6nWsdHU9M2r1tCG87AZMAW5M/edit?usp=sharing)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eA6CYfVP0iFIK-ALyKp6nWsdHU9M2r1tCG87AZMAW5M/edit?usp=sharing)
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Al cicle/nivell s’ha de triar en quin moment horari es vol fer, quin mestre/a s’encarregarà i 

quines activitats complementàries es poden fer per crear una línia de treball interdisciplinar. 

 

6. ALTERNATIVES COMPLEMENTÀRIES A L’HORT: EL JARDÍ!  
 

Cada grup classe disposarà d’un espai específic per plantar aquestes herbes aromàtiques. 

Un cop plantades tan sols heu de fer el seguiment. 

 

 QUÈ ES PLANTA? 

P3 Farigola i Romaní 

P4 Espígol i Alfàbrega 

P5 Julivert i Menta 

1r Farigola i Romaní 

2n Espígol i Alfàbrega 

3r Julivert i Menta 

4t Farigola i Romaní 

5è Espígol i Alfàbrega 

6è Julivert i Menta 

 

 

8. WEBS CLAU 
 

MATERIAL PER FER UN PROJECTE AMB CARA I ULLS 

● http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10692?user_id=CATALA 

 

EXEMPLES D’ESCOLES: 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/BAB_10692?user_id=CATALA
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● http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500002872930&na

me=DLFE-242621.pdf 

● http://www.innovib.cat/numero-1/pdfs/9-pre-op.pdf 

● https://drive.google.com/file/d/0B0DmmoFGHabgTnAwbWJjTXV1bDA/view 

 

MIREU QUINA RESPOSTA TAN COMPLETA VA REBRE AQUEST MESTRE AL PREGUNTAR EN 

UN FORUM D’INTERNET SI ALGU PODIA COMPARTIR MATERIAL/PROJECTE/EXPERIÈNCIA PER 

FER UN HORT A LA SEVA ESCOLA DE SANT CUGAT: 

● http://xarxaenxarxa.diba.cat/forums/2016/09/08/peticio-teniu-podeu-aconseguir-

programacio-dhort-escolar 

 

PÀGINES AMB RECURSOS  

● http://activitatshorteco.blogspot.com.es/2013/01/eines-de-lhort.html?m=1 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500002872930&name=DLFE-242621.pdf
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500002872930&name=DLFE-242621.pdf
http://www.innovib.cat/numero-1/pdfs/9-pre-op.pdf
http://xarxaenxarxa.diba.cat/forums/2016/09/08/peticio-teniu-podeu-aconseguir-programacio-dhort-escolar
http://xarxaenxarxa.diba.cat/forums/2016/09/08/peticio-teniu-podeu-aconseguir-programacio-dhort-escolar

