
Més que un hort!. 
 

Llar d’Infants Municipal Cèsar August 

http://blocs.xtec.cat/hortolans/


Introducció 
• Tots els horts, de totes les escoles, són espais enriquidors, on els nens aprenen envers el 

món que ens envolta, la natura i la cura del medi ambient. 

• El nostre també va néixer així, però aviat es va convertir en un espai de col·laboració 

entre l’escola i les famílies.  

• I enguany ha anat més enllà del que podíem imaginar. Gràcies al treball conjunt amb la 

USEE de l’Institut Martí Franquès. 

• Els alumnes de la USEE preparen les classes, decideixen que plantar, fan la comanda, i 

elaboren un calendari de reg i manteniment. Són tot un exemple a seguir! Nosaltres 

escoltem amb atenció, aprenem i compartim. 

• Tenim un projecte ric en experiències, un espai integrador i una proposta educativa que 

combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben 

articulat. Ara tenim més que un hort!  

 



El nostre hort ja neix com un projecte 

col·laboratiu 

Els pares ens ajuden a crear l’espai, sumant el seu esforç i el seu temps 



A l’escola fem un espantaocells.  

Però pobret no té nom, ens ajudeu? 



Les famílies aporten les seves propostes 

… i al pati tots junts 

fem un sorteig… 



Ara sí! Benvinguts a l’hort d’en Peret! 



El curs 2016/2017 

Comencem un projecte conjunt amb l’USEE de l’IES 

Martí Franqués 



Ells són els nostres amics... 

 

Cada Dilluns de 10 a 11h. ens ajuden i acompanyen en els 
nostres aprenentatges 



Fem la plantada… 

A l’inici de cada sessió, els alumnes de la USEE de l’Institut Martí Frànques 

ens expliquen el que farem. Ens detallen les verdures que plantarem, com 

ho hem de fer i com s’han de cuidar. 

Ells s’esforcen molt en preparar la visita. 



Reguem… 

I els nostres petits tenen una ajuda individualitzada.  

Que des de l’escola no els hi podem oferir 



Fem la collita.  

 Algunes verdures les prenen els infants cap a casa com ha 

mostra del seu treball. 



Altres les portem a la cuina, per fer una 

amanida ben bona 

És important establir vincles i que tot el personal del centre s’involucri 



A la primavera convidem a les 

famílies  a fer una plantada de 

flors 



Ens agrada estar junts i fer que l’escola 

creixi i millori 



Joves i grans participen de bon grat! 
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Per què a l’escola tots sumem 



I amb ajuda aprenem! 


