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Padlet delsGRANS 

Nom del projecte: L’HORT D’EN GUILLEM 

Instruccions 
Què farem? Veurem un altre experiment per saber un altre 
valor que ens dona la terra, el PH. A més farem un repàs per 
conèixer els productes de temporada. I finalment aprendrem 
com s’organitza un hort i com i on hem de plantar cada espècie 
de verdura. 
Per què ho farem? 

- Per saber si la nostra terra és alcalina, 

àcida o neutra.  

- Conèixer les plantes que podem plantar  

- durant aquesta època (primavera) 

- Fer una bona distribució del nostre hort 

- Veure quines plantes són compatibles o 

no amb d’altres plantes. 

 
 

Com ho farem? 
 
Activitat 5 
 
Abans de tot, farem una última comprovació de la terra. El PH és 
un indicador dels elements minerals que conté la terra. Un terra 
alcalina vol dir que té un PH molt elevat, això passa quan hi ha 
molta argila. En canvi una terra àcida tindrà un PH molt més 
baix, i la neutra serà un entremig de les dues. 

- Terra alcalina PH + de 7 

- Terra neurta PH de 7 

- Terra àcida PH – de 7 
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Per què hem de conèixer el PH de la nostra terra? 
Doncs perquè les plantes que utilitzem a l’hort 
necessitenalimentar-se de manera diferent. Això vol dir que hi 
hauran unes plantes que els hi agradarà les terres més àcides i 
d’altres les alcalines. 
Per exemple , una tomaquera necessita una terra més àcida que 
per exemple un enciam, que la necessitarà més alcalina. 
Com sabem el PH de la nostra terra? 
Podríem anar a la farmàcia i demanar un test de PH, però ens 
costaria diners, i hi ha una forma més econòmica per fer-ho. 
Primer de tot mireu aquest vídeo: 
 
VIDEO 1 GUILLEM !!!!! 
 
 
Ara comprovarem com és la nostra terra... anem cap a l’hort! 
 
Ara que ja sabem una coseta més, us repto a veure qui de 
vosaltres em fa un llistat de verdures que prefereixin un terra 
àcid , neutre o alcalí. M’ho pots fer en una taula, en un 
PowerPoint o com vulguis. 
Descarregueu aquest full per les respostes: 
 
https://drive.google.com/open?id=1zp06Vh-Vg6niYvRYl-3rYGc
atJ6Co8hr 
 
Activitat 6 
 
Anem a fer una mica de recerca per internet... 
Us proposem una feina molt xula, on a partir de la recerca de 
tots els alumnes de la ZER , aprendrem els noms de les nostres 
verdures en els 3 idiomes que treballem a l’escola. Us animeu a 
fer més gran la nostra biblioteca d’espècies?  

https://drive.google.com/open?id=1zp06Vh-Vg6niYvRYl-3rYGcatJ6Co8hr
https://drive.google.com/open?id=1zp06Vh-Vg6niYvRYl-3rYGcatJ6Co8hr
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Feu una copia d’aquest document i guardeu-lo: 
 
https://docs.google.com/presentation/d/14GCs3uIaCuPruEgktVAMMt8YzpHfRVa-T0n-i_QH
wyc/edit#slide=id.g75444e0362_0_279 
 

 
Observa aquest quadre, que t’ajudarà a entendre les famílies de 
les hortalissies. 
 
ACTIVITAT 7 
 
Associacions favorables. 
 
Existeixen 2 tipus d’associacions, les favorables i les No 
favorables. Hi ha plantes que no els va bé créixer juntes i d’altres 
que troben amb les altres espècies un company per a créixer 
més fortes i sanes. 
 
Mireu el vídeo que us posem a continuació i fes la feina que 
proposa el Guillem.  
Si teniu algun dubte podeu posar-vos en contacte amb 
nosaltres. Qualsevol dels vostres mestres o directament al 
Guillem. 
A partir de les vostres respostes idearem l’hort. 
Si voleu, podeu consultar la guia de l’hort escolar, pàgina 55. 
 
Descarregueu aquest full de respostes: 
 

https://docs.google.com/presentation/d/14GCs3uIaCuPruEgktVAMMt8YzpHfRVa-T0n-i_QHwyc/edit#slide=id.g75444e0362_0_279
https://docs.google.com/presentation/d/14GCs3uIaCuPruEgktVAMMt8YzpHfRVa-T0n-i_QHwyc/edit#slide=id.g75444e0362_0_279
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https://drive.google.com/open?id=1ANd96B0w1shr8P973n0Q
GAVmuwlGdT5B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1ANd96B0w1shr8P973n0QGAVmuwlGdT5B
https://drive.google.com/open?id=1ANd96B0w1shr8P973n0QGAVmuwlGdT5B

