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Activitat 1

Què ens 
agradaria fer i 
aprendre a 
l’hort?

OBJECTIUS
- Detectar els coneixements previs que es tenen sobre horticultura.
- Promoure una pluja d’idees a partir d’objectes inspiradors.
- Decidir què ens agradaria fer al llarg del curs a l’hort i què volem aprendre.
- Fomentar la presa de decisions individuals i la posada en comú.

DINÀMICA
Abans de començar, es demana als alumnes què en saben de l’hort. Es tracta de detectar els seus coneixements
previs. Es poden recollir les seves aportacions en un llistat.

A continuació se’ls demana què els agradaria saber. Es presenta un cabàs o una caixa plena d’objectes diversos
inspiradors (pastanaga, terra, regadora, llavors, lupa, llibreta, diari, càmera de fotos, olla, calendari, guia de
plantes, termòmetre...).

Tots junts els observen, identifiquen què són i, individualment, n’escullen un que creuen que els podria fer
servei per fer el projecte de l’hort. Reflexionen per a què els podria servir i també pensen una cosa que els
agradaria aprendre de l’hort. Ho poden dibuixar o escriure en un full de treball.

Al final es fa una posada en comú, en què cada alumne explica les seves idees.
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Activitat 2

Quines 
hortalisses 
volem plantar 
a l’hort?

6

OBJECTIUS
- Conèixer l’època de sembra de les principals hortalisses, sobretot les que es poden sembrar a la tardor.
- Comprendre el concepte d’associació de cultius, quines hortalisses poden plantar-se juntes i quines no.
- Decidir i escollir quines hortalisses i varietats volem plantar a l’hort de l’escola.
- Dissenyar sobre el paper la distribució dels cultius.
- Fomentar la presa de decisions, la planificació i el treball en equip.

DINÀMICA
S’introdueix el concepte d’època de sembra i d’associació de cultius, mitjançant fitxes informatives
(Mancomunitat) o altres recursos com el calendari del pagès, etc. Un cop els alumnes han manejat els materials i
han analitzat la informació, es fa un debat entre tots sobre què convé plantar a l’hort de l’escola en funció de
l’època de l'any en què ens trobem. Es pot fer un llistat de les hortalisses en qüestió, i cada alumne
individualment escollir les dues que li agradaria plantar (es pot marcar amb creuetes o gomets al llistat). Es
seleccionen les més votades.

Per complementar l’activitat, es poden tenir preparades quatre safates amb quatre varietats netes d’enciam, una
hortalissa molt freqüent i que es pot sembrar pràcticament durant tot l’any. Cada alumne tasta els enciams i
intenta relacionar-los amb el seu nom (fulla de roure, meravella, llarg...). Es decideix quin els ha agradat més i
perquè, aquest és el que es plantarà a l’hort.

Es pot acabar l’activitat dibuixant un croquis de l’hort de l’escola i com es distribuiran les hortalisses que hem
escollit de sembrar, tenint en compte el nostre gust, l'època de cultiu, les associacions, etc. Es pot fer per grups.



Activitat 3

Què hem de fer 
per posar l’hort 
a punt?

OBJECTIUS
- Descobrir les tasques que s’han de fer a l’hort a cada època de l’any.
- Decidir i fer les tasques que cal per començar l’hort (remenar la terra, adobar, marcar els solcs, treure les

males herbes, etc.).
- Adonar-se i conèixer quines eines, aparells i materials hi ha a l’escola i quins caldria incorporar, i com es

podrien aconseguir.

DINÀMICA
A l’hort de l’escola in situ es fa una observació de l’estat en què es troba l’hort abans de començar el nou
projecte. Què hi ha plantat? S’ha de collir alguna hortalissa? Cal treure males herbes? En quin estat es troba la
terra? A partir de les observacions fetes s’acorden, entre tots/es, les tasques que es faran avui i es distribueix la
feina per tal que cadascú tingui una responsabilitat. Es pot complementar l’activitat amb la recerca d'informació
de les feines que s’han de fer en un hort o al camp a cada estació de l’any, per tenir present el seguiment i
manteniment que s’haurà de fer al llarg del curs.

Per altra banda, es fa un inventari de les eines i materials de què es disposa a l’escola. També es fa una previsió
de què pot faltar. Es pot fer a partir d’un recull d’imatges o bé guardar catàlegs de jardineria. Els alumnes
analitzen les imatges i es fa un debat de què més es pot necessitar, es justifica i es proposa com es podria
construir o aconseguir. Materials com: un compostador, tubs de reg gota a gota, un hotel d’insectes, eines
diverses, un hivernacle, etc.
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Activitat 4

Quins horts hi 
ha al poble?

OBJECTIUS
- Esbrinar a quins llocs del poble hi ha horts i zones de cultiu. 
- Visitar o observar com són els horts de d’Ajuntament, dels veïns, dels familiars... per aplicar les tècniques i els 

coneixements dels hortolans experts a l’hort de l’escola.
- Aprendre a descriure un espai, com pot ser un hort, a través de diferents llenguatges artístics. 

DINÀMICA
S’inicia una conversa per parlar sobre el poble i els llocs on hi ha horts, zones de cultiu, camps… Es pot fer un
llistat d’horts que es coneixen entre tots. Els alumnes més grans poden situar els horts en un mapa del municipi.
Es pot fer una visita a un hort proper a l’escola per observar què hi ha plantat, com està orientat, distribuït...
Millor si la visita és amb el propietari/ària del terreny, que pot assessorar, donar consells i respondre les
preguntes dels infants, preparades prèviament.

Es proposa fer un exercici in situ en un hort per reflexionar sobre les diferents maneres que tenim d’explicar un
paisatge. L’horticultura i l’agricultura fa molts anys que es practiquen, bàsicament per produir aliments. Però el
món rural i el camp també han estat font d’inspiració i de salut per a moltes generacions. Es tracta de seure al
voltant d’un hort i experimentar amb diferents disciplines artístiques. Escriure un conte inventat a partir d’un
llistat de 10 paraules relacionades amb l’hort (es pot provar de fer el mateix en un entorn urbà, en un entorn
industrial...). Demanar si han vist alguna pel·lícula, pintura o han llegit algun llibre que parli del món de pagès, i
presentar a continuació obres d’art relacionades amb aquesta temàtica, es pot donar un quadre pictòric retallat
per la meitat i il·lustrar com s’imaginen l’altra meitat (ex: Paisatge amb casa i pagès de Vincent van Gogh). Es
pot donar una poesia fraccionada en fragments i que l’hagin d’ordenar com els sembli per composar el seu propi
poema (ex: L’ase i el tractor de Joana Raspall).
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Activitat 5

Per a què fem 
servir les 
plantes?

OBJECTIUS
- Conèixer i valorar les utilitats d’algunes plantes conegudes, com les hortalisses.
- Entendre la importància de conservar les diferents espècies de vegetals de la terra.
- Relacionar diverses plantes conegudes amb les seves utilitats i classificar-les segons el seu ús: alimentàries,

tèxtils i fibres, fusta, medicinals i higièniques.

DINÀMICA
Primer es fa una breu introducció per parlar sobre la importància de les plantes i els seus usos, i per recollir els
coneixements previs dels alumnes. A continuació es pot fer un joc tipus memory amb targetes consistent en fer
parelles, cada planta amb la seva utilitat: plantes alimentàries, fusta, tèxtils i fibres, medicinals i higièniques
(Mancomunitat).

També es pot parlar sobre les utilitats que hem donat els humans a les plantes al llarg de la història, muntant
una petita exposició amb materials i objectes reals que permetin pensar en el seu origen vegetal. Ús tèxtil: roba
de cotó o lli / espardenyes d’espart. Ús fuster: tap de suro / moble. Ús alimentari: fruites i verdures. Ús
medicinal: bossetes d’infusió. Parlar entre tots si saben de quina planta provenen, si coneixen la planta, el seu
nom, com és, on es cultiva, per què és important conservar la diversitat de plantes que hi ha al planeta... També
es pot reflexionar sobre els beneficis dels boscos (econòmics, ambientals i socials). Per què és important que
tinguem boscos, qui els utilitza i per a què, de què ens serveixen, qui hi treballa, què passaria si no hi hagués
bosc...? El grup acorda quines són les tres coses més importants que ens aporten els boscos, i les escriuen en un
full.
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Activitat 6

Quina part de 
la planta ens 
mengem?

OBJECTIUS
- Identificar les parts d’una planta (arrel, tija, fulles, flors, fruits i llavors), i quina part es menja de cada

hortalissa.
- Familiaritzar-se amb diferents tipus d’hortalisses i comparar-les entre elles.
- Comparar i identificar semblances i diferències entre les hortalisses crues i cuinades.

DINÀMICA
Es fa una introducció a les plantes i les parts que les conformen (arrel, tija, fulles, flors, fruits i llavors). Es pot fer
amb un dibuix, demanant als alumnes què en saben, buscant informació a llibres i internet, etc.

A continuació es fa un treball d’observació i manipulació amb exemplars reals d’hortalisses (enciam, ceba,
pastanaga, tomàquet, mongeta, coliflor...). Es recomana que la planta tingui el màxim d’estructures visibles
(arrels, fulles, flors...). Es comparen entre elles, i s’identifica de cadascuna quina és la part que ens mengem. Tot
el grup s’ha de posar d’acord per explicar com han sabut que aquella part de la planta és l’arrel o la tija, etc. Totes
les hortalisses que heu observat tenen llavors? Heu trobat llavors dins la patata? I la pastanaga? Per què creus
que algunes no en tenen? Com és que hi ha fruits que en tenen i fruits que no? On tenen les llavors els enciams?
Coneixes alguna altra flor que es mengi?

Al final es fa una reflexió explicant que sovint no veiem el cicle vital sencer de les hortalisses perquè si ens
interessa menjar la fulla tendra, és millor que la planta no floreixi. Valorar l’opció de deixar acabar el cicle de les
plantes de l’hort de l’escola (deixar florir un enciam o un all és tot un espectacle!).

També es poden tenir preparades les mateixes hortalisses cuinades, per tastar-les i comparar-les amb les crues.
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Activitat 7

Quines plantes 
tenim a l’escola 
i per a què 
serveixen?

OBJECTIUS
- Fomentar la descoberta de la biodiversitat de flora del pati a través de l’observació i els sentits.
- Identificar algunes de les propietats i utilitats de la vegetació del pati.
- Valorar perquè és important tenir un entorn ric i biodivers en flora i els beneficis que aporta.
- Recollir mostres de cadascuna de les espècies per comparar semblances i diferències entre elles, identificar-

les i classificar-les.

DINÀMICA
L’activitat es fa a fora el pati. Es comença parlant de la importància de tenir vegetació al pati i els beneficis que
ens aporta. Què passaria si al pati no hi hagués gens de vegetació? Per què és important tenir-hi plantes?
S’introdueix el concepte biodiversitat. Quantes espècies diferents viuen al pati de l’escola? En què s’assemblen?

A continuació es proposa descobrir, individualment o per parelles, la vegetació principal del pati amb els sentits.
Es tracta de passejar-se lliurement pel pati, buscar diferents espècies tenint en compte les seves
característiques biològiques i les seves utilitats, i dir quines són. Poden dir el nom de la planta si el coneixen, fer
un dibuix, o enganxar una petita mostra. Busca una planta que...: serveixi als ocells per fer niu, faci una olor
agradable, tingui una escorça rugosa, et puguis menjar, les fulles siguin suaus, faci molta ombra, serveixi per
curar algun mal...

També es pot simplement observar les plantes que veuen. Són totes iguals? Les coneixem totes? Com és que a
part de les que hem plantat nosaltres, en creixen d’altres? Es poden recollir mostres de cada espècie per acabar
fent un treball d’identificació i un herbari. Els més petits poden classificar-les segons els criteris que decideixin
(p.ex.: hortalisses-males herbes / fan olor-no fan olor / fulles grosses-fulles petites, etc.).
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Activitat 8

Com són les 
llavors de les 
hortalisses?

OBJECTIUS
- Conèixer què és una llavor i la seva importància per a la vida.
- Observar diferents tipus de llavors i adonar-se de la diversitat de mides, formes i colors que presenten.
- Relacionar algunes llavors amb les plantes a les quals corresponen.

DINÀMICA
S’observen llavors seques de diverses hortalisses, guardades en pots transparents (Mancomunitat o col·lecció
de l’escola). Es tracta que els alumnes s’adonin de la varietat de formes, mides i colors que presenten. En
coneixem algunes? Potser sí, ja que algunes ens les mengem (mongetes, pèsols, castanyes, etc.).

Es pot jugar a un joc tipus memory en què s’han de relacionar targetes amb la foto i nom d’una hortalissa i
targetes amb les llavors reals (Mancomunitat).

També es poden obrir diversos fruits carnosos i extreure’n les llavors per observar-les i comparar-les. En què
s’assembla la llavor d’un tomàquet i la d’un carbassó? Totes les hortalisses que hem examinat tenen llavors? Per
què creus que algunes no en tenen? Es poden classificar fent agrupacions per formes, colors, mesures; també
es pot mesurar la seva grandària amb paper mil·limetrat o dibuixar-les.

Creieu que la forma i l’estructura del fruit i la llavor estan relacionades amb el mecanisme de dispersió? Es
poden classificar segons el que els pugui disseminar: l’aigua que l’arrossega, el vent que la fa volar, els animals
perquè els queden enganxades al pèl o mengen el fruit i no digereixen la llavor que expulsen amb els
excrements. Es pot promoure que els alumnes comencin una col·lecció pròpia de llavors.
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Activitat 9

Com és una 
llavor per dins?

OBJECTIUS
- Observar com és una llavor per dins, a ull nu i amb la lupa de mà i/o binocular.
- Identificar les parts que conformen una llavor i deduir la funció que tenen.
- Comprendre que la llavor és un embrió que inicia les seves funcions vitals per arribar a ser una planta 

adulta, en el moment en què la humitat i la temperatura són idònies.
- Aprendre a fer hipòtesis i treballar seguint el mètode científic.

DINÀMICA
Per començar es pregunta als alumnes com s’imaginen que és una llavor per dins i ho dibuixen. Per comprovar
de què està feta una llavor de mongeta per dins, es recomana utilitzar llavors de mongeta seca, que cal posar en
remull el dia abans. Un cop remullades, es poden partir per la meitat fàcilment amb ajuda de l’ungla. S’observen
les llavors a simple vista i, si es pot, sota una lupa de mà o lupa binocular. Quines parts té? S’intenta deduir cada
part què és i per a què serveix, en què s’acabarà convertint la llavor, i si s’assembla amb la hipòtesi que havien
fet els alumnes.
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Activitat 10

Què necessita 
una planta per 
créixer?

OBJECTIUS
- Aprendre a fer planter i sembrar llavors per veure com germinen i com creix una nova planta, amb la

finalitat de trasplantar-les a l’hort.
- Fer hipòtesis sobre què necessita una llavor per germinar i experimentar amb diverses condicions.
- Aprendre a tenir cura del planter fins que es pugui trasplantar.

DINÀMICA
Per començar es demana als alumnes què necessita una llavor per germinar. A continuació es prepara
l’experiment de sembrar llavors. Es pot fer amb diferents tècniques: amb terra dins d’envasos reutilitzats, dins
de pots amb cotó fluix, dins una capsa transparent de CD, etc. Es poden utilitzar diferents tipus de llavors
(algunes de les que germinen ràpid són les llenties, tomàquet, mongetes, blat i mill).

Aspectes a tenir en compte: l’envàs ha d’estar foradat de la base perquè pugui drenar l’aigua, les llavors s’han
d’enterrar entre una i dues vegades la seva grandària perquè tinguin prou força per créixer, per assegurar la
sembra cal posar més d’una llavor a cada pot, s’han de regar amb compte.

Es posen els pots sembrats en diferents condicions (llum/foscor, sequera/humitat, fred/calor, sorra/terra) i es
fan hipòtesis de què passarà. Es pot dibuixar com és la llavor sembrada i com s’imaginen que serà la plàntula
que creixerà. Al cap d’unes dies es treuen conclusions a partir de l’observació. Les que hagin germinat es poden
trasplantar a l’hort o a l’hivernacle.

Un cop s’ha conclòs què necessita una llavor per germinar, es pot fer planter per l’hort. Abans es pregunta: com
plantaries llavors a l’hort? Què vol dir fer planter? Quins avantatges i inconvenients té? A quina època de l’any
s’ha de fer? Quan es pot trasplantar el planter a l’hort? De quina part de la planta traurem les llavors?
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Activitat 11

Per on circulen 
els nutrients de 
les plantes? 

OBJECTIUS
- Comprovar, a través de l’experimentació, que les plantes absorbeixen l’aigua juntament amb les substàncies

que té dissoltes, i les fa arribar a totes les parts del vegetal circulant per la saba.
- Comprendre la relació directa que hi ha entre l’ús de plaguicides en l’horticultura i el risc per a la salut de les

persones.
- Familiaritzar-se amb el concepte d’agricultura ecològica i relacionar-lo amb la qualitat dels aliments, la salut

i el respecte al medi ambient.

DINÀMICA
Es pregunta als alumnes per on circulen els nutrients a les plantes. On van a parar els aliments que les plantes
absorbeixen de la terra a través de les arrels?

A continuació es prepara un experiment per observar que la saba fa arribar l’aigua amb les substàncies dissoltes
a totes les parts de la planta. S’agafa una branca d’api una mica marcida o bé clavells blancs, i se’ls fa un tall
diagonal a la base de la tija, perquè absorbeixin millor l’aigua. Es fiquen dins un got transparent, on es dissol
colorant alimentari blau i /o vermell en aigua. Es deixa la planta dins l’aigua amb colorant i s’espera uns dies.
Passats uns dies, les fulles de l’api o els pètals s’han tenyit de color, ja que l’aigua puja a través dels vasos
conductors de les plantes i arriba fins a les fulles. Igual que el colorant, els nutrients absorbits per les arrels de
les plantes arriben fins a les fulles.

Al final de l’experiment es reflexiona. Què passaria si tiréssim insecticida a l’hort per curar una hortalissa
malalta? Si ens mengéssim aquesta hortalissa, n’hi hauria prou de rentar-la per no menjar les restes
d’insecticida? Quins avantatges i inconvenients té fer servir productes químics a l’hort? Com es curen les
plagues en els horts ecològics?
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Activitat 12

Com són les 
fruites i 
verdures 
ecològiques?

OBJECTIUS
- Descobrir, a través dels sentits (vista, olfacte, tacte i gust), les semblances i diferències entre diverses

fruites i verdures ecològiques i no ecològiques.
- Familiaritzar-se amb el concepte d’agricultura ecològica i relacionar-lo amb la qualitat dels aliments, la salut

i el respecte al medi ambient.

DINÀMICA
Primer de tot es demana als alumnes si coneixen el concepte d’agricultura ecològica. Què vol dir? N’han sentit
a parlar? Després de detectar els seus coneixements previs, s’introdueix el concepte i es relaciona amb la salut
de les persones i del medi ambient.

A continuació es comparen fruites i verdures que no són ecològiques amb les que sí que ho són, utilitzant tots
els sentits. Es compara la forma, la mida, el color, l’olor i el gust que tenen. Es pot anotar en una graella. Es fa
un debat entre tots, es contrasten les opinions, i es treure conclusions.

Es pot acabar amb un debat amb preguntes com: que sigui ecològic vol dir el mateix que de proximitat i de
temporada? Quina relació hi té el cost econòmic, en tot això? A més de fruites i verdures, coneixeu altres
aliments ecològics? Com estan envasats els productes ecològics? Com es pot saber si un producte és ecològic?
Es pot veure el vídeo Dos tomates y dos destinos (durada: 8:56 minuts). És un gag còmic en què dos tomàquets,
un de transgènic i un altre de campestre, es citen en un bar després d’haver-se conegut a través d’un xat
d’internet.

16

https://www.youtube.com/watch?v=JWwkiaY1yVg


Activitat 13

Com 
s’etiqueten els 
productes 
ecològics?

OBJECTIUS
- Conèixer l’etiquetatge oficial dels productes ecològics.
- Dissenyar un logotip per a les verdures ecològiques de l’hort de l’escola.
- Familiaritzar-se amb el concepte d’agricultura ecològica i relacionar-lo amb la qualitat dels aliments, la salut

i el respecte al medi ambient.

DINÀMICA
Primer de tot es parla de què vol dir agricultura ecològica i es relaciona amb la salut de les persones i del medi
ambient. Com ho podem saber els compradors, si un producte és ecològic? A continuació s’explica que hi ha
una regulació, una normativa i un sistema d’etiquetatge oficial.

Es recullen les idees dels alumnes sobre la informació que creuen que hi hauria d’aparèixer a l’etiqueta. A
continuació es mostren les etiquetes catalana i europea oficials de producció ecològica.
Es reparteix un petit full a cada alumne perquè dissenyin un logotip que indiqui que les hortalisses de l’escola
són ecològiques. Es pot acabar escollint un logotip guanyador, i fer una etiqueta per a les verdures ecològiques
que collim a l’hort de l’escola, que es poden utilitzar per si es venen o es regalen a les famílies.

Per reflexionar: creieu que seria interessant que els compradors tinguéssim informació més acurada dels
productes que consumim? Quines informacions creieu que cal saber abans de comprar un producte? En quines
altres coses ens podem fixar per fer una compra sostenible?
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Activitat 14

Quins animals  
viuen a l’hort 
de l’escola?

OBJECTIUS
- Buscar i observar els invertebrats que viuen a l’hort de l’escola a ull nu i amb lupa.
- Identificar i classificar les espècies trobades en funció de les seves característiques observables (nombre de

potes, ales, antenes, etc.).
- Comprendre la importància de tenir una elevada biodiversitat a l’hort de l’escola i reflexionar sobre els

efectes beneficiosos i/o perjudicials d’alguns insectes i altres invertebrats.
- Aprendre a manipular eines i instruments científics com la lupa, les pinces o l’aspirador d’insectes.

DINÀMICA
Es recullen mostres de la terra de l’hort i, si es vol, d’altres zones del pati (jardí, compostador, etc.). També es
pot buscar si hi ha animals entre les hortalisses. Es pot treballar directament a l’hort, tot i que es recomana
posar les mostres en safates i treballar dins de l’aula, per evitar que s’escapin els insectes i la resta
d’organismes.

Per grups s’analitzen les mostres recollides per tal de trobar el màxim nombre d’organismes. Cada grup té
safates, pots, pinces, un aspirador d’insectes i lupes. Es deixa que els alumnes treballin lliurement per
identificar i determinar els invertebrats que trobin.

Es disposa de guies i/o fitxes de classificació d’invertebrats (Mancomunitat), per poder classificar els animals
trobats a partir de les principals característiques observables, com el nombre de potes, les antenes, les ales,
etc. Es poden dibuixar i anotar els principals animals observats. Al final es fa una posada en comú i reflexió:
quina funció deu tenir cadascun d’ells a l’hort? Són beneficiosos o perjudicials? Què passaria si no hi haguessin
insectes a l’hort? Quins altres animals viuen al voltant de l’hort?
Finalment, es retornen els éssers vius al seu hàbitat.
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Activitat 15

Com podem 
augmentar les 
visites 
d’insectes a 
l’hort? 

OBJECTIUS
- Comprendre la importància de tenir una elevada biodiversitat a l’hort de l’escola i reflexionar sobre els

efectes beneficiosos i/o perjudicials de la fauna.
- Construir un hotel d’insectes a l’hort.
- Treballar amb diferents materials naturals i conèixer quins insectes poden fer-los servir de refugi.

DINÀMICA
Es construeix un hotel d’insectes per augmentar la biodiversitat de l’hort i del pati, i també com a espai
d’observació, experimentació i aprenentatge. Un hotel d’insectes és una caseta que ofereix refugi a
invertebrats, que hi troben un lloc per viure, fer-hi el niu i passar-hi l’hivern. Aquest refugi imita l’hàbitat
natural dels insectes, perquè estiguin a prop de l’hort i es puguin observar. És important que hi hagi insectes a
l’hort perquè ajuden a les plantes a créixer i a fer fruits i alguns són depredadors de plagues.

El primer que cal fer és construir una estructura de fusta, si pot ser amb material reutilitzat. L’hotel s’omple
amb materials diversos com troncs, pinyes, palla, escorça, canyes, maons, pedres... Es tallen, s’agrupen, es
lliguen amb cordill...

Les canyes o tiges buides són el niu perfecte per les abelles. També els agraden petits forats a la fusta. Als
talladits o tisoretes els agrada refugiar-se entre la palla o la fullaraca. La fusta morta agrada a les larves
d’escarabats, als centpeus i als porquets de Sant Antoni. Els trossos d’escorça atreuen escarabats, centpeus,
aranyes i porquets de Sant Antoni. El cartró cargolat i ficat dins un cilindre és un bon refugi per a petits insectes
amb ales. Feixos de branquetes seques acullen marietes i petits escarabats.
Un cop construït l’hotel, es tracta de sortir a fer observacions i anotacions periòdicament.
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Activitat 16

Com podem 
atrapar 
insectes per 
observar-los?

OBJECTIUS
- Construir trampes per atrapar diferents insectes i invertebrats, tant beneficiosos com perjudicials, per

poder-los observar i/o eliminar de l’hort en cas que causin plagues.
- Comprendre els efectes beneficiosos i/o perjudicials d’alguns insectes i altres invertebrats.

DINÀMICA
- Trampa per capturar mosques. Aquestes trampes cada cop tenen un ús més important en l’agricultura. A

nivell comercial, s’utilitzen les feromones com a substància atraient. Què són les feromones? Quin paper
fan? Es tallen per la meitat ampolles de plàstic. La part superior de l’ampolla es posa dins l’altra, de cap per
avall, com si fos un embut. S’hi fan forats i s’hi passa un cordill, per penjar-la a un arbre. S’omple amb líquid
atraient (aigua amb vinagre, suc de fruita, refresc…). Periòdicament s’observen els insectes que hi han
quedat atrapats.

- Trampa per a cargols i llimacs. Es fan forats petits a l’hort i s’hi enterren pots de iogurt. Els pots es
distribueixen per tot el terreny, sobretot on hi ha enciams i cols. A cada pot s’hi posa cervesa fins a la
meitat. Es posen pedres al voltant de cada forat i, al damunt, un tros de teula o de rajola. De tant en tant,
s’han de buidar les trampes i tornar-les a omplir amb cervesa. Observar quins animals s’hi han ofegat.

- Trampes de colors. Els insectes no tenen la mateixa manera de veure les coses que les persones. Com és la
seva visió? Quants ulls tenen? Com són els seus ulls? Es retallen rectangles de cartolina de diferents colors
(blava, groga…) i es claven a diferents punts de l’hort. Es cobreix la superfície de les cartolines amb cola. Els
insectes se senten atrets pel color i hi queden enganxats. Al cap d’una setmana es mira quins insectes s’han
enganxat a les cartolines de cada color. Són els mateixos? S’identifiquen amb l’ajuda d’una guia.

20



Activitat 17

Quins beneficis 
tenen les 
plantes 
aromàtiques 
per a la salut?

OBJECTIUS
- Descobrir els usos que tenen les plantes aromàtiques i medicinals per a la salut de les persones.
- Olorar, tastar i experimentar amb diferents plantes que tenen aplicacions a la salut, medicinals i en

cosmètica.
- Tastar infusions de plantes aromàtiques de l’hort i relacionar-les amb les seves propietats curatives.

DINÀMICA
Es tracta de tastar diferents infusions de plantes medicinals, a poder ser de les que hi ha al pati. Quin gust té?
T’agrada? Saps de quina planta és? Per a què va bé aquesta infusió? S’intenta relacionar cada infusió amb la
seva planta. Es recomana disposar de mostres de la planta seca i fresca per poder-les comparar i relacionar-les
amb les infusions. Es pot dibuixar el cos humà i relacionar cada planta amb la part del cos on té efecte.

A continuació s’observen, es manipulen i es proven diversos productes fets amb algun ingredient natural, d’una
planta aromàtica o medicinal. Alguns exemples: caramels, dentífric, pomada de cops i torçades, crema
hidratant, sabó, xampú, desodorant, colònia, bosseta d’olor, ambientador, condiments de cuina, cosmètica de
nadons, olis essencials, etc. De quina planta està fet? Coneixeu la planta? Quines propietats té? Quins olor fa?
Quin gust (o tacte) té? Adonar-se de la diversitat d’usos que tenen les plantes aromàtiques en la salut i la
medicina natural.

Es pot complementar l’activitat amb un taller per fer crema, colònia, oli de cop, etc.
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Activitat 18

Quins beneficis 
tenen les 
plantes 
aromàtiques 
per a l’hort?

OBJECTIUS
- Descobrir els beneficis que aporten les plantes aromàtiques i les flors a la salut de les persones i de l’hort.
- Observar les plantes aromàtiques de l’escola i/o plantar-ne per conèixer com són i quines característiques i

usos tenen.
- Elaborar cartells informatius amb els noms de les plantes i les seves utilitats.

DINÀMICA
Es tracta de sortir al pati i observar les plantes aromàtiques que hi ha amb tots els sentits (vista, tacte, olfacte).
Quines coneixeu? Per a què serveixen? Per què és important plantar-ne a prop de l’hort? Es poden dibuixar, fer
un herbari, etc.

La majoria de plantes aromàtiques i medicinals tenen utilitats per a la salut humana i per a la salut de les altres
plantes i hortalisses. Per descobrir les utilitats en la salut humana es pot fer un joc tipus memory, en què s’ha
de relacionar cada planta amb el seu ús; per descobrir els beneficis que aporten a l’hort, es pot fer un joc
d’ordenar unes frases fragmentades que expliquen la utilitat de la planta (Mancomunitat). Romaní (repel·lent
de la mosca de la pastanaga), menta (fa fora les formigues), alfàbrega (repel·lent de mosques i mosquits),
calèndula (fa fora la mosca blanca), clavell de moro (repel·lent d’insectes), espígol (la seva olor allunya el pugó),
sàlvia (repel·lent de la mosca de la pastanaga), farigola (va bé perquè no hi hagi fongs).

Es pot acabar l’activitat amb una plantada de plantes aromàtiques i flors als parterres de l’hort i fer cartells per
a cadascuna de les espècies. També es poden preparar remeis naturals per curar plagues i malalties, com caldo
d’ortigues.
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Activitat 19

Com és la terra 
de l’hort?

OBJECTIUS
- Observar, comparar i adonar-se de les semblances i diferències entre diferents tipus de terra (compost,

terra de l’hort, sorra, argila, marga...).
- Esbrinar les propietats que té la terra de l’hort (textura, color, capacitat de retenció d’aigua...) que la fan

òptima perquè creixin les hortalisses.

DINÀMICA
Com és la terra de l’hort? Totes les terres són iguals? Els alumnes es troben safates amb mostres de diferents
tipus de terra (compost, terra de l’hort, sorra, argila, marga...). D’on és cadascuna? Es poden tenir preparades
prèviament o bé les poden recollir els alumnes de diferents lloc del pati o l’entorn proper.

L’objectiu és observar-les i comparar-les entre elles. A través de l’experimentació, s’adonen de les propietats de
cadascuna. Tota la informació es pot recollir en una graella (color, olor, textura, capacitat de retenció d’aigua,
etc.).

Què li passa a la terra si la mullem? Per experimentar amb la capacitat de retenció d’aigua, s’agafa una mostra
de sòl que càpiga al palmell de la mà. Es treuen les pedres més grosses i també les restes de fulles o arrels que
hi pugui haver. Si la terra està seca, s’hi afegeix aigua per humitejar-la sense que quedi xopa. Es frega la mostra
del palmell fent cercles amb els dits de l’altra mà. Després, fregant les mans, es modela la mostra intentant fer
un cilindre. Si s’aconsegueix, s’intenten unir els extrems del cilindre donant-li forma de croissant. Si
s’aconsegueix, l’últim pas és intentar unir els extrems per formar un dònut. Què ha passat amb cada terra?
Quines conclusions en traieu? Com ha de ser la terra de l’hort per què hi puguin créixer hortalisses?
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Activitat 20

Quina acidesa 
té la terra de 
l’hort?

OBJECTIUS
- Experimentar mesurant el pH de diferents substàncies.
- Comprendre d’una manera senzilla el concepte de pH, àcid i bàsic.
- Determinar l’acidesa de la terra de l’hort.

DINÀMICA
Sabeu què és una substància àcida? Sabríeu dir algun aliment àcid? Creieu que les plantes per poder créixer
necessiten una terra àcida, neutra o bàsica? Per què?

S’utilitza col llombarda com a indicador de pH. Es denominen indicadors de pH a aquelles substàncies que
canvien de color segons estiguin en un medi àcid o bàsic. Es tallen les fulles més fosques de la col llombarda i es
couen en una olla amb una mica d’aigua fins que es torni morada. Es deixa refredar i es cola reservant el líquid i
depreciant les fulles. L’aigua ha passat a ser l’indicador del pH, i permetrà identificar àcids i bases.

Afegint l’extracte de col llombarda a diferents substàncies s’observa com canvien de color: adquireix color
vermell en medi àcid (suc de llimona, vinagre), blau en medi neutre (aigua) i groc en un medi bàsic (bicarbonat).

Després es prova amb una mostra de terra de l’hort. Es posa mitja culleradeta de terra en un plat blanc i
s’afegeix l’extracte de col de gota en gota fins que la terra quedi xopa però no entollada. Es mou el plat perquè
l’aigua reaccioni amb la terra, s’inclina una mica fins que regalimi una gota d’aigua i se’n mira el color: vermell
(sòl àcid - per sota de 6, més àcid com més intens és el vermell), blau o verd (sòl bàsic - per damunt de 7,5, més
bàsic com més verd és), morat (sòl neutre - entre 6 i 7,5). A la pràctica es considera un sòl neutre entre 6,5 i 7,
àcid entre 5 i 6,5 i bàsic entre 7 i 8,5. Per sota de 5 i per sobre de 8,5 és molt difícil conrear un hort.
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Activitat 21

Quines fruites i 
verdures venen 
al mercat?

OBJECTIUS
- Visitar un mercat per conèixer les parades de fruita i verdura.
- Investigar, a partir de l’observació i de preguntes als paradistes, diferents aspectes de les hortalisses, com

els productes de temporada i proximitat, els preus, les varietats, etc.

DINÀMICA
S’organitza una sortida per visitar el mercat setmanal del poble o bé el mercat de la capital. Un cop allà, per
grups, es fa un treball de recerca i investigació per aprendre conceptes sobre la venda de fruites i hortalisses.
El mètode de treball és l'observació directa i l’entrevista als paradistes. Es recomana portar un dossier de treball
(Mancomunitat) o preguntes preparades prèviament a l’aula.

Possibles observacions a fer: buscar a la parada una verdura de la qual es mengi l’arrel, les fulles, els fruits o les
llavors; buscar verdures que es venguin a pes, per unitats, per manats; fixar-se si n’hi ha que van embolicades
amb plàstic; fixar-se quines hortalisses de l’hort de l’escola venen a la parada; escollir tres verdures de la parada
que es mengin crues i tres que s’hagin de cuinar; fixar-se si a més de fruita i verdura fresca en venen de
conservada, confitada o seca; fixar-se en les diferents varietats d’una mateixa hortalissa (enciam meravella,
llarg, fulla de roure, tomàquet de penjar, pebrot, cor de bou, de Montserrat...); fixar-se en la quantitat i varietat
de productes que venen; si hi ha alguna fruita o verdura de la parada que no coneixen.

Algunes preguntes per fer als venedors: sabeu la procedència de tots els productes que veneu? Coneixeu o
teniu tracte directe amb els productors? Veneu només productes de temporada o també altres fruites i
verdures? Les hortalisses que no són de temporada, on i com es cultiven? En què es fixen els clients a l’hora de
comprar? En funció de què varia el preu de les hortalisses i fruites?
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OBJECTIUS
- Fomentar l’esperit crític envers la producció, el consum i l’alimentació actual i reflexionar sobre els efectes

que el model actual pot causar a la nostra salut i a la del medi ambient.
- Conversar amb gent gran per adonar-se i comprendre els principals canvis que hi ha hagut en la manera

d’alimentar-nos els últims 60 anys.
- Debatre sobre les mesures que es poden aplicar avui en dia per tendir cap a una alimentació més

saludable i sostenible, potser recuperant iniciatives que es feien antigament.
- Fomentar la relació i el respecte vers la gent gran.

DINÀMICA
Es fa un treball previ a l’aula que permet reflexionar sobre com s’alimenten les famílies avui en dia. Es pot fer
un recull de dades durant una setmana dels àpats familiars i reflexionar a partir del buidatge quin tipus
d’aliments són els que més es consumeixen i si són saludables, com es cuinen, si se’n coneix l’origen... O bé es
pot plantejar un treball de reflexió en grups mitjançant uns fulls de treball (Mancomunitat) per parlar sobre la
tipologia d’àpats (esmorzar, dinar, sopar...), d’aliments (hortalisses, fruites, làctics, pa i brioixeria, carn i peix,
llaminadures...), de costums (tipus d’envasos, establiments, conservació dels productes, maneres de cuinar...).
Per grups escriuen preguntes per fer a la gent gran sobre com s’alimentaven abans.

En una segona sessió es convida avis i àvies a l’escola i es promou una conversa a partir de les preguntes que
han pensat els alumnes. Teníeu hort a casa? Hi havia abundància o escassetat d’aliments? On compràveu? Com
era el pa abans? Quines fruites menjàveu? Com s’envasaven els aliments? Com aconseguíeu el peix? Quines
coses creieu que han millorat o empitjorat de la manera de viure d’abans respecte l’època actual?

Activitat 22

Què menjaven 
les nostres 
àvies i avis 
quan eren 
petits?
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OBJECTIUS
- Comprendre els canvis soferts en l’horticultura tradicional amb el pas del temps.
- Conèixer alguns refranys, cançons i dites populars relacionades amb l’horticultura.
- Recuperar vocabulari i coneixements antics relacionats amb les eines i les feines del camp.

DINÀMICA
Es fa una introducció parlant de l’aparició de l’agricultura i de la seva importància per la vida de la humanitat.
Els alumnes disposen de material divers com fotos i textos que els permeten reflexionar sobre la història de
l’horticultura al llarg dels anys i la tradició oral i popular (Mancomunitat). Es pot convidar avis i àvies per fer-los
preguntes i establir una conversa sobre com era el món de pagès abans.

- Cançons de la pagesia. Per què creieu que abans es cantaven cançons per fer les feines? Es pot analitzar la
lletra d’alguna cançó tradicional del camp (el ball de la civada, ploreu ninetes, ram rampataplam, el rotlletó,
el poll i la puça, el maridet, el noi de la mare, la masovera, la gallina ponicana...).

- Refranys i dites del món de pagès. Abans hi havia poca gent que sabés llegir i escriure. Es poden analitzar
dites i refranys populars del món de la pagesia (si vols l’all coent, planta’l un dimecres d’advent; després de
gener, poda l’arbre fruiter; al mes de maig, faves a raig; si vols una bona col, planta-la pel juliol). Per què
creieu que la majora de dites populars fan rodolí? Sabeu què volen dir totes aquestes dites? En coneixeu
d’altres?

- Les eines i les feines del camp. Quines eines del camp coneixeu? Quines feines es fan al camp a cada estació
de l‘any? Sabeu què volen dir els verbs llaurar, sembrar, fangar, esporgar, adobar, ensulfatar...? Quines feines
creieu que antigament es feien a mà o amb animals i que ara es fan a màquina?

Activitat 23

Què en sabem 
de la història 
dels horts? 
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OBJECTIUS
- Conèixer quines verdures ens agraden més i quines menys, i les maneres com es poden cuinar les

hortalisses de l’hort de l’escola.
- Reflexionar sobre la importància de consumir verdura diàriament i tenir una dieta equilibrada.
- Conèixer les propietats nutritives de les verdures i relacionar cadascun dels nutrients amb la seva funció.

DINÀMICA
S’introdueix el tema de l’alimentació i es parla de les hortalisses que hi ha plantades a l’hort. Primer es demana
als alumnes que valorin si les hortalisses de l’hort els agraden molt, poc, gens o no les han tastades. Es pot fer
amb gomets de colors com un semàfor, amb gràfiques... Pensar entre tots què podríem fer per què ens
agradessin totes les verdures que ara no ens agraden. Quines receptes coneixen per cuinar cadascuna de les
hortalisses (crues, fregides, bullides, al vapor, a la brasa, al forn, amb ou, etc.)? Es poden portar utensilis reals
(paella, olla, barbacoa, wok...) i relacionar fotos de les hortalisses amb cadascun d’ells. Com funciona una olla?
Quanta estona triga el procés de bullir?... Es pot fer un recull de totes les receptes que coneixen de cada planta.

Seguidament es tracta de descobrir els beneficis de les verdures per a la salut. Per què és important menjar
fruita i verdura cada dia? Què passaria si no ho féssim? Els experts diuen que els nens i nenes haurien de menjar
verdura i fruita cinc cops al dia. Ho feu vosaltres? Per què? Es reparteixen quatre trencaclosques per descobrir
els quatre principals nutrients que aporten les hortalisses: vitamines, minerals, fibra i aigua (Mancomunitat).
També es pot buscar informació per internet o en llibres. Un cop descobertes les propietats nutritives de les
hortalisses es poden elaborar unes etiquetes per adjuntar a les verdures quan es reparteixin o es venguin.
També es poden comparar amb les propietats d’altres productes observant-ne les etiquetes (xocolata, galetes,
etc.).

Activitat 24

Per què és 
important 
menjar 
verdura? 
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OBJECTIUS
- Conscienciar-se de la importància d’aprofitar els aliments i reduir el malbaratament alimentari.
- Adonar-se dels canvis que pateixen els aliments quan es fan malbé.
- Aprendre a fer conserves amb les hortalisses i fruites de l’hort.

DINÀMICA
S’introdueix el tema del malbaratament alimentari. Com conservem els aliments perquè no es facin malbé?
Comprendre què és la durabilitat dels aliments, la data de caducitat i de consum preferent. Per grups, disposen
del dibuix d’una nevera i d’un armari i d’imatges de diferents aliments que han de classificar segons el lloc on es
guarden. Es fa una reflexió sobre els aspectes en què ens hem de fixar per comprar i consumir productes
frescos.

Què els passa als aliments quan es fan malbé? Es pot fer experimentació deixant uns quants productes en
observació fora de la nevera i fer el seguiment dels canvis que pateixen (olor, color, forma...), o bé experimentar
amb el mateix aliment en diferents condicions (sota el sol, dins una bossa de plàstic, tapat amb roba, etc.). Quin
es fa malbé abans? Quins indicis ens indiquen que s’han fet malbé? Observació i comparació d’aliments en bon
estat i aliments fets malbé (pa florit, iogurt florit, fruites podrides, etc.). Fer hipòtesis de com apareixen les
floridures, observació amb lupes, dibuix, cerca d’informació.

En una segona part es fa un taller per aprendre a fer conserves (de tomàquet, melmelades, etc.). Es fa la
reflexió que antigament tothom sabia fer-ne, ja que era una manera de guardar els aliments, i tenir-ne durant
tot l’any. Es poden observar pots amb diferents tipus de conserves (pebrot sec, escalivat, confitat,
melmelada...). Es pot comptar amb el suport d’algun avi / àvia que expliqui la recepta.

Activitat 25

Com es fan les 
conserves?
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OBJECTIUS
- Conèixer els costums i els hàbits alimentaris d’altres països del món.
- Comprendre que el clima determina la tipologia d’hortalisses que es poden sembrar a cada regió.
- Fomentar l’interès i el respecte per les altres cultures.

DINÀMICA
Es tracta de fer un treball intercultural a través de la conversa o l’entrevista, aprofitant l’alumnat que és de fora o
té algun dels pares d’una altra nacionalitat, i parlar de què es menja en altres regions del món. Es pot convidar
famílies de l’escola per fer una xerrada, presentar plats regionals... També es pot preguntar si els alumnes han
viatjat a algun altre país, què van tastar o quin era el plat típic de la regió? Quin és el clima d’altres països?
Quines hortalisses planten en aquests països? Com les cuinen? També es poden veure vídeos o documentals. Es
pot escollir un país o continent, llistar les plantes originàries d’allà i intentar fer-les créixer a l’hort de l’escola.
Quins països del món creieu que s’alimenten millor? Quines conseqüències pot tenir la sobrealimentació? I la
desnutrició?

A continuación es pot investigar la relació que té el menjar amb la cultura. Quines festes tradicionals de cada
país estan relacionades amb l’alimentació? La calçotada, la mona de Pasqua, els canelons de Sant Esteve, etc.
Tradicionalment, la gent recordava les dates en funció dels sants, per això trobem un gran nombre de dites que
fan referència a labors del camp que tenen a veure amb la celebració d’alguna festa onomàstica. Per què creieu
que això és així? Si a la classe hi ha alumnes d’altres religions diferents de la catòlica, podem investigar quina és
la relació de l’agricultura amb la seva religió-cultura.

Activitat 26

Com 
s’alimenten a 
altres països?
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OBJECTIUS
- Diagnosticar el malbaratament alimentari dels esmorzars, comprendre’n el seu impacte i proposar

estratègies per reduir-lo.
- Fomentar la reducció dels residus en general i, en concret, la dels residus orgànics.
- Ser conscients i conscienciar els companys de la importància de no malbaratar els aliments.

DINÀMICA
Primer es fa una introducció per recollir els coneixements previs dels alumnes en relació al concepte de
malbaratament alimentari. Què en sabem, del malbaratament alimentari? Què passa amb el menjar que ens
sobra? Quant menjar llencem cada dia? Què podem fer si ens sobra menjar? Quins són els residus orgànics que
no podem evitar?

A continuació es pot fer una petita investigació per quantificar el malbaratament alimentari dels esmorzars de
l’escola. Després del pati buscar si a les papereres d’orgànica hi ha aliments que encara es podrien menjar, pesar-
los i separar-los per tipologies (pa, embotit, làctics, fruita, etc.). Reflexionar sobre els motius perquè es llencen i
proposar entre tots solucions que redueixin el malbaratament. Es pot acabar escrivint un decàleg de bons
consells i compartir-lo amb tota la comunitat educativa.

L’activitat es pot ampliar fent un seguiment del malbaratament alimentari al menjador escolar i a casa. Les dades
es poden recollir en una graella i fer una posada en comú a l’escola. És menjar que haguéssim pogut aprofitar?
Està caducat o fet malbé? Com haguéssim pogut evitar llençar-lo? Quines actuacions de millora proposem?

Activitat 27

Quants 
aliments 
malbaratem a 
l’escola?
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OBJECTIUS
- Fomentar la reflexió sobre el camí que recorren les verdures i fruites des del camp fins a la taula.
- Prendre consciència que en el procés de producció agrícola hi ha moltes etapes que sovint desconeixem (lloc i
condicions de cultiu, treballadors, diners, energia, transport...).
- Sensibilitzar-nos per ser consumidors actius, crítics, responsables i respectuosos amb el medi ambient.

DINÀMICA
Per fomentar la reflexió dels alumnes es proposen tres activitats diferents.

1. Joc de transportar aliments. Per grups creen aliments amb plastilina. Es fa una cursa de relleus en
què es passen els aliments entre els membres del grup, on cadascú representa un esglaó en la distribució (pagès,
camió, fàbrica, camió, supermercat, cuiner). Quan triga l’aliment a arribar des del pagès fins al comerç? Ens hem
cansat? L’aliment ha arribat en bon estat? Quants aliments hem malbaratat (han caigut a terra)? El joc es pot
repetir amb menys intermediaris, com si es tractés d’un producte de proximitat.

2. Els aliments sobre el mapa. S’escullen quatre aliments del que hem esmorzat i es col·loquen sobre
un mapa del món al país on s’han produït. Es mesura la distància des del lloc d’origen fins al lloc de consum i es
calcula quantes voltes al món es podrien fer amb la distància que han recorregut els aliments fins arribar a la
nostra taula.

3. Com ens imaginem el camí. Full de treball (Mancomunitat) on es plantegen preguntes relacionades
amb el lloc de cultiu, el mètode de treball hortícola, els transports, l’impacte ambiental, l’embalatge, etc. Es
proposa a l’alumnat que esculli una fruita o verdura i dibuixi com s’imagina el seu recorregut des del camp fins a
la taula. Posada en comú en gran grup. Es pot convidar un petit productor que expliqui com treballa.

Vídeo per ampliar / reflexionar: Alimentos kilométricos https://www.youtube.com/watch?v=5kpYPWG3OKs

Activitat 28

Quin camí 
segueixen els 
aliments de 
l’hort fins al 
plat?
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OBJECTIUS
- Esbrinar què és un compostador, per a què serveix i com funciona.
- Comprendre el cicle de la matèria orgànica i la importància de fer compostatge a l’escola.
- Emplenar el compostador de l’escola i posar-lo en funcionament.

DINÀMICA
Si es té un compostador a l’escola, és interessant vincular-lo al projecte de l’hort escolar. Si no, pot ser una bona
excusa per adquirir-ne o construir-ne un. Es tracta de descobrir com és el compostador de l’escola i posar-lo en
marxa. Sabeu què és aquesta caixa? Per a què deu servir? De quin material està feta? Quines parts té? Com deu
funcionar? Es pot complementar l’activitat amb uns tallers d’investigació relacionats amb el cicle de la matèria
orgànica, els impropis que hi ha al compost, les característiques del compost, les eines necessàries, els animals
descomponedors, etc. (Mancomunitat).

A continuació es reflexiona sobre quin tipus de restes orgàniques s’hi han de tirar perquè es descomponguin
correctament. Prèviament es preparen dos sacs, un amb restes de matèria orgànica humida (peles de fruita i
verdura) i un altre amb restes de matèria orgànica seca (poda). Sabeu què hi ha a cada sac? Compareu el
material dels dos sacs. A tots dos hi ha restes d’origen orgànic, però en què s’assemblen i en què es diferencien?

Per posar en marxa el compostador cal omplir-lo amb matèria orgànica dels dos tipus. Què creieu que caldrà fer
d’ara en endavant per aconseguir compost de qualitat? Les tasques que anomenen els alumnes es poden recollir
en una llista. Algunes de les tasques de manteniment ja es poden fer el primer dia, com remenar o mesurar la
temperatura.

Activitat 29

Per a què 
serveix un 
compostador?
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OBJECTIUS
- Comprendre el procés de descomposició de la matèria orgànica.
- Adonar-se, a partir de l’observació i la manipulació, dels canvis físics que pateixen els aliments quan es

comencen a podrir, florir o descompondre (de color, textura, forma, etc.).
- Fer hipòtesis de quines són les causes i els responsables dels processos de podriment i descomposició.

DINÀMICA
Es fa una introducció reflexionant sobre què passa quan els éssers vius es moren (flora i fauna) i quan la
matèria orgànica es fa malbé. Recordes alguna sensació, visual o d’olors, que hagis experimentat que pogués
ser la pista de la descomposició de les fulles de terra? A casa a les escombraries penses que hi ha organismes
que fan que alguns materials es podreixin? Quina importància té que les coses es podreixin?

A continuació es fa un taller d’observació de diferents aliments fets malbé: podrits, florits o en diferents fases
de descomposició. Les observacions es poden fer a ull nu o amb lupa. Penseu com eren aquests aliments abans
de fer-se malbé i compareu-ho amb com són ara. Què els ha passat? Quins canvis han patit (de forma, de color,
de textura, etc.)? Què creieu que provoca que aquests materials es podreixin? Hi ha alguna cosa que no veiem?
Com us imagineu que seguirà el procés de descomposició de cadascun d’aquests aliments? En què acabaran
convertint-se? Creieu que això passarà de pressa o lentament?

Ara que heu vist que el menjar es podreix i es fa malbé, penseu què els deu passar a altres residus com plàstics,
papers, llaunes...? Es pot fer l’experiment d’enterrar residus diversos al pati i veure què passa al cap d’unes
setmanes. Quins s’han descompost? Quins no? Quins canvis han patit? Ha calgut oxigen, aigua perquè els
canvis tinguessin lloc?

Activitat 30

Què passa 
quan els 
aliments es 
podreixen?
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OBJECTIUS
- Observar diferents tipus de fruits i reflexionar sobre la seva forma de dispersió.
- Conèixer què és un fruit i la seva importància per a la vida.

DINÀMICA
Què és un fruit? Per què fan fruits les plantes? S’aconsegueix una gran diversitat de fruits i s’exposa la mostra en
un lloc accessible per a tothom. Poden ser fruits secs, carnosos, de les hortalisses, dels arbres del carrer o del
bosc, tropicals, de temporada, etc. També es pot demanar als alumnes que col·laborin a fer créixer la col·lecció.
Primer es pot posar nom a cadascun d’ells. Els coneixeu tots? De quina planta són? De quin país venen? Quins es
poden menjar? Què tenen en comú? En què es diferencien? Es poden classificar segons criteris que decideixin
els alumnes.

Creieu que la forma i l’estructura dels fruits i les llavors estan relacionades amb el seu mecanisme de dispersió?
Ens fixem en els processos i estructures que desenvolupa cada planta per disseminar els fruits i perpetuar
l’espècie: l’aigua que l’arrossega o el transporta flotant; el vent que el fa volar o l’arrossega; els animals perquè
els fruits que tenen punxes o ganxos se’ls enganxen al pèl; els animals perquè es mengen el fruit i no digereixen
la llavor que expulsen amb els excrements; els humans amb l’agricultura. Es pot comprovar els tipus de dispersió
enganxant llavors que tenen ganxets o punxes a un jersei de llana, o fent volar amb el vent que fa un assecador
de cabells les llavors que tenen aletes o pèls, o deixant podrir un fruit com el tomàquet.....

Pot ser gratificant deixar l’exposició final a la vista, ben retolada i classificada perquè la vegin les famílies.

Activitat 31

Quines formes 
i estructures 
tenen els 
fruits?
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OBJECTIUS
- Adonar-se, a través de l’experimentació, que les fulles són verdes gràcies al pigment de la clorofil·la.
- Reflexionar i investigar sobre la necessitat de l’exposició de les parts verdes al sol, per la captació de l’energia

solar, i sobre la relació que hi pot haver entre la forma, la mesura, l’orientació i la distribució de les fulles en la
captació de l’energia solar.

DINÀMICA
Fer un experiment per extreure clorofil·la de les fulles (cromatografia). Amb fulles picades, alcohol i paper de
filtre, s’observa en pocs minuts com es desplacen pel paper de filtre els pigments vegetals. Es tallen les fulles, es
posen dins d’un morter (millor si és de fusta, per evitar que es trenqui). Després s’hi afegeix una mica d’alcohol i
es remena fins que queda un líquid de color verd. A continuació s’hi posa el paper de filtre amb molta cura de no
enfonsar-lo, i al cap d’una estona es veu que el paper ha absorbit el líquid i que queda una franja de color verd i
una altra, per damunt, de color groc. Són les clorofil·les verdes i les xantofil·les grogues.
Es pot fer un altre experiment per comprovar que les plantes necessiten captar l’energia lumínica a través de les
fulles i parts verdes per tal de dur a terme la fotosíntesi. Què li passa a una planta si li tapem amb cartolina negra
les seves fulles? Es deixen dues plantes a un lloc assolellat, una tapada i una sense tapar. Al cap d’uns dies
s'observen els canvis que hi ha entre una planta i l’altra.

Les plantes en desenvolupar-se, sempre busquen la llum? Es va a l’hort o es miren les plantes de l’escola per
reflexionar sobre l’orientació, forma, mesura i posició de les fulles en relació a la posició del sol. Per grups es
posa una planta (plantada en un test) dins una caixa de cartró que han fabricat amb un laberint amb cartolines
negres i un foradet d’1 cm per on entri la llum. Durant uns quants dies es fan observacions dels canvis que es
produeixen a la planta (llargada de la tija, quantitat de noves fulles que surten, canvis de forma i color de les
fulles i de la tija...). Posada en comú del que ha passat i conclusions.
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Per què són 
verdes les 
fulles?



OBJECTIUS
- Comparar i identificar quines adaptacions presenten les plantes per resistir la sequera.
- Experimentar amb diferents tipologies de reg per adonar-se de quines necessitats d’aigua té cadascuna de

les plantes de l’hort.

DINÀMICA
Es fa una observació i comparació de les fulles de diverses plantes. Quina deu resistir millor l’escassedat
d’aigua? Parlar sobre les adaptacions de les plantes a la sequera. Plantes que acumulen aigua a les fulles (Aloe
vera, crespinell...), fulles endurides (alzina), reducció de la mida de la fulla per reduir les pèrdues per
transpiració (romaní, farigola, argelaga que acaben sent espines, agulles de ginebró o de pi, espines de cactus),
pèls al revers de les fulles (alzina, olivera), fulles encerades per l‘anvers que impermeabilitzen la fulla i
augmenten la reflexió dels rajos solars (aladern, arboç o galzeran).

En relació al reg, fer un experiment per comparar com afecten diferents tipus de reg a diferents exemplars
d’una mateixa planta. Plantar la mateixa hortalissa en diferents testos i fer l’experiment de regar-la amb
diferent freqüència (un cop per hora, un cop al dia, a la setmana…), amb diferents aigües (de l’aixeta, del riu, de
pluja, del mar…), a diferent temperatura (aigua calenta, glaçons...). Quines diferències presenten d’aspecte
general? I a les fulles? I a les arrels? Anotar i fer fotos o dibuixos de totes les observacions.

De quina manera podem estalviar aigua per regar l’hort de l’escola? Parlar sobre els diferents sistemes de reg
(amb regadora o mànega, per aspersió, gota a gota, etc.). Es pot instal·lar un sistema de reg gota a gota a l’hort,
que pot ser amb garrafes d’aigua foradades. Finalment també es pot experimentar amb l’encoixinament (crear
una capa protectora sobre la terra per mantenir-ne la humitat). Provar materials diversos (palla, compost,
retalls de diari...).

Activitat 33

Com ho fan les 
plantes per 
sobreviure si 
no plou?
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OBJECTIUS
- Crear pintures naturals casolanes aprofitant elements orgànics.
- Posar en pràctica una utilitat de les plantes, més enllà del seu ús alimentari.
- Potenciar la creativitat artística.

DINÀMICA
Activitat per crear les pròpies pintures naturals casolanes i practicar l’art de l’aprofitament. Es poden fer
pintures naturals amb espècies com el pebre vermell, la cúrcuma, el curri o el cafè. També es poden elaborar
tints amb peles, fulles o polpa de les restes de fruites i/o hortalisses. Només cal bullir-les i xafar-les i barrejar-
les amb aigua o oli.

Es fa la tècnica medieval de pintura al tremp, que utilitza l’ou com a aglutinant. Es trenca l’ou i es separa bé el
rovell de la clara. Es punxa la membrana que envolta el rovell i es conserva el contingut en un recipient amb
una cullerada de vinagre perquè no es faci malbé. S’escullen espècies en pols de diferents colors. En un altre
recipient s’hi posa una mica de rovell d’ou i una petita quantitat de l’espècie triada, es barreja bé i s’hi afegeix
una mica d’aigua. Ja hem obtingut el primer pigment natural.

Un cop feta la pintura, cal buscar un recipient per guardar-la tapada perquè no s’assequi. Abans de posar-se a
pintar, cal fer proves per dominar la tècnica, decidir què es vol pintar, triar el suport per fer-ho (paper, cartró,
roba...), i la tècnica (amb pinzell, amb els dits...).

Per tenyir roba es pot fer servir remolatxa bullida.

Activitat 34

Com es poden 
fer pintures 
naturals?
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OBJECTIUS
- Analitzar anuncis publicitaris de productes alimentaris de diversos mitjans i despertar l’esperit crític sobre

l’impacte que té la publicitat en els nostres hàbits de compra.
- Conèixer els elements imprescindibles de la comunicació (emissor, receptor, missatge, codi, canal...).
- Dissenyar un espot publicitari o campanya de sensibilització relacionada amb els productes de l’hort de

l’escola.

DINÀMICA
Primer es fa una anàlisi mirant anuncis publicitaris diaris, revistes, televisió i/o xarxes socials. Quins dels
aliments anunciats has consumit alguna vegada? Quins hi ha normalment a casa teva? Quins ingredients
contenen aquests aliments? Quins creus que són menys saludables? Perquè es fan pocs anuncis de fruites i
verdures? S’escull un anunci en concret i es responen les següents preguntes: Quin producte s’anuncia? A qui
va dirigit? Qui apareix a l’anunci? És un producte necessari? Els ingredients són naturals o artificials? Quin
origen tenen? És un aliment saludable? A quin grup de nutrients pertany?

Es promou un debat per parlar sobre el gran impacte que té la publicitat en les nostres decisions de compra, i
que l’alimentació no s’escapa d’aquest fenomen. Es reflexiona sobre quins recursos utilitza la publicitat per
estimular el consum (escenaris, personatges...), si s’assemblen els productes que anuncien amb la realitat, etc.

En una altra sessió, per grups poden escollir un producte d’alimentació de l’hort de l’escola i crear un projecte
de publicitat “honesta”, oferint una informació adequada. Es pot fer un anunci gràfic i un de teatral o
audiovisual. Es pot parlar dels beneficis de l’horticultura ecològica, dels productes de temporada i proximitat,
de criteris per fer una compra sostenible, etc. L’anunci es pot penjar al web i fer-ne difusió a la comunitat
educativa.

Activitat 35

Com es fa una 
campanya 
publicitària?
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OBJECTIUS
- Collir totes les hortalisses de l’hort que estiguin madures per organitzar una jornada / festa gastronòmica.
- Debatre i escollir els ingredients, el material i el procés per elaborar les receptes de cuina.
- Aplicar els criteris de compra sostenible per preparar la jornada.
- Promoure el debat i la presa de decisions en grup.

DINÀMICA
Primer es va a l’hort a recollir totes les hortalisses que estiguin madures. Es decideix entre tots quantes i quines
receptes es poden fer amb aquelles hortalisses. Per grups es preparen diferents receptes.
Què serà necessari per fer la recepta? Quins ingredients extra ens faran falta? Quin material necessitem? Quins
passos haurem de seguir (rentar, pelar, tallar, etc.)?

És important recordar que per fer la recepta cal tenir en compte criteris de sostenibilitat. Es reparteixen
calendaris de les fruites i hortalisses de temporada. Com podem saber si la fruita/verdura és de temporada? A
casa mengem les fruites de temporada? Per què penseu que és important consumir les verdures i les fruites de
temporada? També cal parlar dels productes de proximitat, de comerç just, amb pocs envasos, amb etiqueta
ecològica, etc. Els plats, gots i coberts seran d'un sol ús o reutilitzables?

A més de la qualitat dels aliments, la presentació del plat i de la taula també juga un paper destacat en les ganes
que tindrem de menjar-nos-els. A partir dels ingredients disponibles, fem volar la imaginació i muntem plats
ben divertits i creatius. Quines formes podem fer? Com podem canviar les formes dels ingredients? Per què ens
ve més de gust menjar-nos un plat que un altre?
Finalment es fa la degustació. Es poden convidar les famílies, es pot fer un concurs, etc.

Activitat 36

Com 
s’organitza una 
jornada 
gastronòmica?
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