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C.E.I.P. S'ALZINAR 
    CAPDEPRA 
TEL.971563085 
FAX.971564252 
 
PROJECTE HORT ESCOLAR: 
 
 
JUSTIFICACIÓ: 
 
Nosaltres som una escola de primària amb un alt nombre d'alumnes peninsular, comunitaris i 
estrangers. Malgrat que vivim a una zona teòricament rural, la vida es més bé de ciutat, les 
nines i els nins desconeixen en realitat la vida del camp i per això ens plantetjam treballar l' 
hort escolar com una estratègia activa i participativa per aconseguir els objectius de 
Coneixement del Medi que fan referència a la natura. 
 
 
OBJECTIUS: 
 
1- Apropar a l'alumnat : al  lloc de producció d'alguns aliments, al procés  i a  la destinació. 
2- Saber utilitzar les tècniques i eines necessàries. 
3- Reconèixer la importància de l'agricultura i ramaderia en el passat. 
4- Saber observar l'evolució en el temps de les tècniques i de les eines per treballar el camp i 
la influència que ha tingut en la nostra alimentació. 
5- Identificar els aliments ecològics  tractats en productes i adob no naturals. 
6- Saber reconèixer l'alimentació més adequada per a  la nostra salut. 
7- Saber treballar amb equip d'una forma cooperativista. 
8- Fomentar el respecte per la natura. 
 
CONTINGUTS: 
 
CONCEPTUALS: 
1- Eines i màquines 
2- El sòl i els seus tipus 
3- La importància de l'aigua 
4- Creixement d'una planta 
5- Els aliments 
6- Influència del clima  
7- Els adobs i fertilitzants 
8- Tècniques generals  
9- Procés de plantació d'un hort ecològic 
10- Feines específiques de preparació d'un hort 
11- Bulboses 
12- Planters de llavors 
13- Multiplicació  
14- Tècniques de regadiu 
15- Drenatges 
16- Malalties i plagues 
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17- Calendari de l'hort 
 
PORCEDIMENTALS: 
 
1- Manejar les eines  
2- Anomenar el noms de les eines 
3- Destriar els tipus de sòl 
4- Emprar les tècniques de regadiu 
5- Llegir la predicció meteorològica 
6- Destriar els adobs ecològic i utilitzar-los- 
7- Dissenyar un plànol de l'hort 
8- Utilitzar distintes tècniques per sembrar i distints tipus d'elements 
9- Escriure i pintar el seguiment de creixement de les plantes 
10- Emprar drenatges  
11- Utilitzar productes naturals per combatre les plagues i malalties 
12- Escriure un calendari de l'hort 
 
 
ACTITUDINALS: 
 
1- Fomentar la feina en grup  
2- Apreciar la importància de l'agricultura en la nostra alimentació i per  la nostra salud. 
3- Fomentar l'ús de productes naturals 
4- Consumir productes ecològics 
5- Respectar la natura com una part fonamental de la nostra vida 
6- Destriar les coses que contaminen i el seu perill 
 
MATERIAL: 
 
1- Hort 
2- Eines 
3- Llavors 
4- Planters 
5- Bulboses 
6- mànegues 
7- Mànegues regadiu degoteig 
8- Rellotge regadiu 
9- Fitxes 
10- Glossari i dibuixos 
11- Aparell de meteorologia 
12- Programa informàtic: "La patata". 
 
METODOLOGIA I AGRUPAMENT: 
 
Els nins i nines comprenen millor allò que les fa pensar, observar i treballar activament,  
damunt el que fan preguntes i implica a l'alumnat a una curiositat, divertiment o necessitat 
d'aplicar-lo i utilitzar-lo. 
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En aquestes edats entenen millor globalment per això comprenen millor d'una manera 
interrelacionada i amb sentit. 
A partir dels coneixements adquirits vivencialment experimentant, investigant el seu entorn 
construeixen conceptes que confirmen o desmenteixen els coneixements previs. Podem 
considerar que ho han comprés quan son capaços de generalitzar en altres situacions. 
Tot això suposa que l'alumnat tingui el protagonisme del seu propi aprenentatge i el mestres 
el protagonisme de situar, motivar i fomentar l'interès. 
 
L'aplicació a l'aula es realitzarà a distints nivells: 
Primerament formaren grup de tres o quatre alumnes, que hauran de realitzar la tasca del seu 
grup, sense oblidar la que realitzen els altres grups a nivell d'observació i seguiment, amb una 
metodologia  on hagin de consultar, observar, demanar i en definitiva siguin ells i elles els 
que trobin les solucions i el camí a seguir.  
Al mateix temps treballarem: 
- El clima: per això a cada classe muntarem un equip que realitzarà una observació diària del 
temps pel que fa referència a tots els seus elements: temperatures, humitat, ... 
- La contaminació:  motiu, tipus i conseqüències 
- L'hort: previs, preparació, procés , observació i berenada amb els productes recollits. 
- Seguiment de tot el procés  amb debats i postes en comú. 
- Treure conclusions damunt tot el que hem treballat, concretant i sistematitzant els 
continguts que s'han adquirit. 
 
ACTIVITATS: 
 
A- EL TEMPS: 
1- Setmanalment i rotativament l'alumnat de cada classe - encarregats-, realitzarà una 
observació i registre diari de:  
1.1. Temperatura i temperatura de màxima i mínima diària 
1.2. Humitat 
1.3. Pressió atmosfèrica 
1.3. Pluges i sol 
1.4. Vent 
2- Individualment i mensualment els alumnes de cada classe realitzaran una gràfica de les 
dades recollides, gràfica segons el nivell. 
3- En gran grup es comentarà els resultats de l'observació i la seva incidència en el nostre 
hort. 
4- En gran grup, cada trimestre compararem i comentarem les gràfiques  dels mesos anteriors. 
 
B- CONTAMINACIÓ: 
En grup realitzarem un projectes d'investigació damunt els elements contaminants que 
intervenen en els processos esmentats. Es treuran les respectives conclusions. 
 
C- HORT: 
 1- Previs 
2- Preparam la treure. tècniques i eines. Observació registre 
3- Sembram: llavors, planters i bulbs. Observació registre 
4- Investigam les plantes: tipus, creixements,... 
5- Cuidam l'hort 
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6- Recollita 
7-Berenada 
 
 
 
D- L'AGRICULTURA: 
 
1- En gran grup: posta en comú i conclusions de la informació 
 
TEMPORATLITZACIÓ: 
 
Es començarà el mes de setembre amb la climatologia i es realitzarà durant tot el curs 
introduint les altres activitats. 
 
AVALUACIÓ: 
 
Què?  S'ha lograt o no els objectius didàctics. 
          Grau d'assoliment individualment i en grup. 
          Quina resposta han obtingut les nines i els nins a les seves preguntes. 
Com? En funció de les possibilitat i l'esforç de cada una o un. 
          De forma continuada i observant l'adequació a cada grup 
Quan?Mentres es realitzen les activitats 
          En les feines de gran grup 
          Observant els treballs individuals 
          Observant les activitats d'aplicació 
           En la formulació de conclusions 
 
PRESSUPOST: 
 

 
Eines 

 
35.000 

 
Llavors, planters i bulbs 

 
5.000 

 
Plantes 

 
5.000 

 
Adobs 

 
5.000 

 
TOTAL 

 
50.000 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Aula Material. "Herramientas i materiales. Vamos a plantar". Isabel Prieto. 
"Los doce meses del huerto". Ed. Vecchi. Ariana Crespi. 
"Apunts de jardineria". Nivell iniciació. Govern Balear. Fons Social Europeu. Altres. 
"La vida en el campo". John Seymour.Ed. Blume. 
"L'agricultura" La Caixa a les escoles. 
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EQUIP DE FEINA: 
 
PRIMER CICLE: PILAR VICENTE 
                            MARGALIDA BARCELO 
TERCER CICLE:ANGELA MASSANET 
                            MIQUEL FERRAGUT 
 
OBSERVACIONS: Aquest projecte d'hort escolar també s'aplicarà a jardineria. 
 
                                                                                                    EL COORDINADOR 
 
 
           V.P.                       
EL DIRECTOR 
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C.p. s'Alzinar 
 
HORT ESCOLAR   
 

 
cur  s:____ grup:___ 

 
nom i 

llinatges:__________
_____________________ 

  
 

N:____  DATA:_______________  
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DATA:  HORA:  

ACTIVITAT
: 

 

Anem a l'hort de la nostra escola per preparar bé la terra 
que hem de sembrar. 
@ Amb l'ajuda del teu mestre explica quines feines hem 
fet per preparar la terra fins ara: 

   

1  

2  

3  

@ Hem utilitzat una sèrie d'eines, a continuació 
escriu el nom i  explica perquè serveixen: 

  

                                                                                                                  
 
 
@Fer un dibuix d'aquesta eines: 
 
 
 
 
 

DATA  HORA  

ACTIVITAT: 

 
@ = Ha arribat el dia de _____________, discutiu en grup 
quines coses convé fer per sembrar bé cada una de les 
llavors o plantes que tenim preparades. 
@ Una vegada discutiu fes una posta en comú tota la 
classe i escriviu a la pissarra les principals coses que heu 
decidir. 
@ Ara copieu a aquesta fitxa: 
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@ Discutiu amb el grup classe quines coses necessitem 
per anar a sembrar i a continuació anem a l'hort. 

@ = Una vegada que hem sembrar tornem a la classe 
i  

 

RECORDEM el que hem fet: 
 
                                                                                                         
 
@ =Parleu amb grup quines coses necessitem fer  
cada setmana per mantenir i cuidar l'hort: 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

___________________________________________________   
   

 
Ara anem  a l'hort i cuidem així com hem decidit amb el grup. 

 
  
  

 
 
 
RECORDEM EL QUE HEM FET I HO ESCRIVIM: 
 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_____________________________ 
 
@De cada dia que anem a observar fem un dibuix: 
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Primera vegada. Quan sembrem  
 
 
 
 
 

Data: 
 
 
 
 
 

 

Quan ja està apunt de recollir-se. 
 
 
 
 
 

 

   
@Explica breument quin canvis ha sofert: 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________ 
@Ha arribat el moment de recollir-les: 
= Discuteix amb el grup quines coses hem de fer per 
recollir la planta que havíem sembrat i quines eines 
necessitem : 

   
 

_______________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________ 
 
@Cada grup observarà la planta que ha collit. 
@A continuació escriurem les coses que hem observat de 
l'arrel, les fulles, el color, la forma,... 

-
_______________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
@Finalment ho expliquem a la resta de la classe. 


