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1. PROJECTE HABILITACIÓ ESPAI: HORT ECOLÒGIC ESCOLAR
1.1.- PRESENTACIÓ
Ja fa uns anys que la nostra escola es plantejava la creació d’un hort com una
eina educativa al voltant la qual es podria fer pivotar en activitats diverses que
interrelacionessin totes les àrees: llengua, mates, medi, TAC...
Volíem que fos el resultat de la participació de tota l’escola i que, en diferents
graus, les activitats que es desenvolupessin es poguessin dur a terme a tots els
cicles i nivells des dels tres anys als dotze anys.
D’aquests idea i d’un llarg procés de reflexió dels claustre, neix aquest projecte
en el qual estem immersos i que prenen cos i rellevància a l’escola.

1.2.- JUSTIFICACIÓ
Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que
permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la
natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental.
Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar als nostres
alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els
diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals.
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.
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 manipulable.
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1.3.- 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 manipulable 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.
 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.

1.4.- ANÀLISI DEL CONTEXT
L’escola El Serrallo es troba a la ciutat de Tarragona, al centre-oest, al barri del
Serrallo, del qual s’ha agafat el nom.
És un barri representatiu dins del conjunt de la ciutat i amb una personalitat
pròpia diferenciada. Durant anys, ha estat força separat geogràficament de la
resta de la ciutat, cosa que avui en dia no succeeix degut al creixement
d’aquesta i la urbanització de la zona amb habitatges de qualitat que han fet
que la zona sigui una part important de la ciutat i un nucli altament demandat.
L’escola té 3 unitats d’educació infantil i 9 de primària amb un total de 280
alumnes i una plantilla de 20 mestres. El nivell econòmic de les famílies en
general és mitjà i l’alumnat és una mostra de la realitat de la zona. Té un baix
nivell d’immigració tot i que un 28% de l’alumnat es nascut amb la procedència
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familiar d’altres països. Disposa d’USEE per atendre els alumnes amb NEE que
pertanyen a la zona.
L’escola participa dins d’un Pla d’entorn juntament amb altres escoles de
Tarragona i amb el seu institut de referència.
Es porten a terme diferents projectes relacionats amb el teatre, les tecnologies,
la salut... que es poden consultar a la pàgina web de l’escola:
http://agora.xtec.cat/ceipserrallo/
Els espais de que disposa l’escola són amplis i amb molt bona il·luminació i
ventilació. L’espai triat per dur a terme l’Hort és suficient per les activitats que
es volen fer i té l’avantatge de situar-se un lloc protegit de ventades, amb sol
tot l’any i fàcilment accessible.

1.5.- VIABILITAT
1. El projecte respon a la voluntat de l’equip docent d’incloure activitats
multidisciplinars dins el projecte curricular del centre, de definir línies de
treball que apostin per una metodologia activa i que responguin a la
necessitat d’educar els valors de treball en equip, ecològics i de
corresponsabilitat en la gestió del recursos del medi natural.
2. S’ha definit correctament l’espai que s’utilitzarà preveient una
minimització de costos i una línia de finançament inicial i de
manteniment general del projecte. Tot i que els costos inicials han estat
calculats cal establir sobre els costos de manteniment i si aquests aniran
a càrrec de l’escola, l’AMPA o seran compartits.
3. S’ha tingut en compte una línia de feed-back sobre les activitats que es
duran a terme per tal de revisar la seva idoneïtat i millorar-les o
substituir-les si s’escau.
4. S’ha tingut en compte que l’hort de l’escola donarà uns productes que
s’han de consumir. Encara cal definir el moment i la forma. Aquest
aspecte es contempla a la fase 2 de projecte al llarg del curs 2017-18
5. S’han demanat diferents pressupostos i s’ha comptat amb
l’assessorament de tècnics relacionats amb Horts Escolars.
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1.6.- ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME
1.6.1.- CONTINGUTS
a) Continguts del àrea de llengua:


Elaboració de textos escrits del treball realitzat a l’hort i de les
observacions fetes.
o Textos que descriuen:
 Descripció del lloc on es construirà l’hort.
 Descripció de les eines, plantes, hortalisses, terra, etc.
o Textos que expliquen:
 Notícia periodística.
 Entrevista al professional de l’hort.
o Textos que organitzen informació o idees:
 Quadre de doble entrada.
o Textos que diuen com fer:
 Consells i suggeriments.
 Receptes.
 Normes de manteniment de l’hort i els diferents espais i
bancals, plantacions, etc.
 Funcionalitat i usos dels diversos estris com també el
sistema de regadiu.
 Protocol de laboratori.
 Dossier de sortida de camp.

Textos per convèncer:
 Cartells de promoció de l’hort.
 Anunci sobre la inauguració, activitats a l’hort.
 Posts al bloc de l’hort.
o Textos que impliquen interaccions verbals:
 Entrevista al professional de l’hort.
 Assemblees realitzades a l’aula per a concretar propostes
directes dels alumnes.
o Textos que serveixen d’eines de referència:
 Consulta de diccionaris.
 Catàlegs.
 Calendaris.
 Glossaris.
 Exposicions orals individuals i en grup.
 Adquisició de vocabulari específic relacionat amb l’hort i les plantes
 Complementació del quadern de camp.
o

b) Continguts de l’àrea matemàtica


Resolució de problemes:
o Representació d’un dibuix, esquema, quadres de doble entrada.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Esc “El Serrallo”
Tarragona

La solució a un problema per exemple creixement de les plantes,
mida dels bancals, distribució de l’hort, cartells, etc.
Numeració i càlcul:
o Interpretació i elaboració de gràfics a partir del comptatge.
o Reconeixement dels nombres en els elements de l’hort.
o Ús de diferents unitats de mesura (metre, litre, gram i
equivalències).
o Identificació de les situacions d’agrupament i repartiment.
o Ús de diferents llenguatges (verbal, gràfic, simbòlic) per
representar la numeració decimal i aplicar-los en els càlculs
referents a l’hort.
o Exploració de les propietats de les operacions en situacions
diverses.
Relacions i canvi:
o Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues
situacions.
o Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents
criteris.
o Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de
mesura.
o Relació perímetre-longitud i àrea-superfície.
Espai i forma:
o Descripció, denominació i interpretacions relatives a l’espai de
l’hort, del desplaçament de l’hort.
o Representació i elaboració del plànol.
o Ús del vocabulari bàsic i de recursos digitals per a determinar i
situar els elements de l’hort.
o Representació, construcció i comparació del plànol en 2D i 3D
amb materials i recursos digitals i investigació de la seva relació.
o Ús de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar
dades preses sobre el terreny de l’hort i tots els seus espais.
Mesura:
o Treball amb les unitats de longitud, capacitat, massa i temps.
o Expressió mitjançant pictogrames i taules, de mesures preses.
o Ús de decimals i fraccions per prendre mesures més pròximes i
exactes.
o Utilització de la mesura i dels nombres per investigar propietats
geomètriques.
o Ús de les unitats de temps i de les seves relacions; coneixement
del calendari.
o Ús del regle i cinta mètrica.
o Disseny d’activitats de mesura per construir el plànol de l’hort.
o Descripció oral i escrita del procés de mesura.
Estadística i atzar:
o Formulació de preguntes sobre els coneixement previs de l’hort.
o
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c) Continguts de l’àrea de medi:







Observació sistemàtica de les plantes de l’hort.
Recerca d’informació utilitzant diversos mitjans.
Observació a ull nu de plantes al llarg del seu cicle vital.
Formulació de preguntes i hipòtesis.
Identificació de les diferents plantes conreades a l’hort.
Utilització de diverses eines de treball: aixada, rasclet, pala, …

Realització de petites experiències utilitzant el mètode científic.
Utilització de la lupa, de la lupa binocular amb càmera de foto “motic”, i
d’altres estris de l’aula de ciències.
 Disseny d’espais,
 Investigació mètodes de manteniment sostenible d’un espai.



d) Continguts competència digital:
Utilització de la càmera fotogràfica: enquadrament, plans,…
Treballs amb utilització del processador de textos i inserció d’imatges
captades amb la càmera de fotos.
 Utilització d’aplicacions diverses per fer presentacions, exposicions
orals... Prezi, codis QR, photoscape, moviemaker...



e) Continguts aprendre a aprendre:
Respectar i valorar el treball en les feines agrícoles.
Adonar-se de la importància que té l’agricultura per a la nostra
alimentació i/o salut.
 Responsabilitzar-se i tenir cura de les plantes de l’hort.
 Ús correcte de les eines de treball.
 Implicació en un treball en equip.



f) Continguts autonomia, iniciativa personal i emprenedoria:
Organitzar-se i planificar la tasca que ha de realitzar i dur-la a terme en
el temps previst.
 Escollir una opció entre diverses decidint quina és la millor i la més
adequada per a l’hort.
 Treballar en equip, respectant els altres, les seves opinions, col·laborant
per portar a terme el projecte de l’hort.
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1.6.2.- COMPETÈNCIES PER ÀREES I ÀMBITS QUE ES DESENVOLUPARAN

A) COMPETÈNCIES ÀREA DE LLENGUA

Dimensió
comunicació oral

Competència 1.
Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars
Competència 2.
Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa

Dimensió
comprensió lectora

Competència 4.
Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en
diferents formats i suports
Competència 5.
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la
tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura
Competència 7.
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió expressió
escrita

Competència 8.
Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari
Competència 9.
Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les
intencions i al destinatari
Competència 10.
Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa

Dimensió literària
Dimensió plurilingüe
i intercultural

Competència 12.
Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions
Competència 14.
Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món
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B) COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT MATEMÀTIC

Tarragona

Dimensió Resolució
de problemes

Dimensió
Raonament i prova

Dimensió
Connexions

Dimensió
Comunicació i
representació

Competència 1.
Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques
per resoldre’l
Competència 2.
Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes
plantejades•
Competència 3.
Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic
Competència 4.
Fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les
Competència 5.
Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers
Competència 6.
Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte
Competència 7.
Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es
puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes
Competència 8.
Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i
escrit)
Competència 9.
Usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació
Competència 10.
Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació,
i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen
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C) COMPETÈNCIES ÀREA DE CIÈNCIES

Tarragona

Dimensió món
actual

Dimensió salut i
equilibri personal

Competència 1.
Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar
respostes.
Competència 4.
Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per
valorar les actuacions que els afecten.
Competència 6.
Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el
benestar físic.
Competència 8.
Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de
malalties

Dimensió tecnologia
i vida quotidiana

Competència 9.
Utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre
situacions quotidianes
Competència 10.
Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient

Dimensió ciutadania

Competència 11.
Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir
un consumidor responsable
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D) COMPETÈNCIA DIGITAL

Tarragona

Dimensió
instruments i
aplicacions

Competència 1.
Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a
realitzar
Competència 2.
Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i
presentacions multimèdia
Competència
3.Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment

Dimensió tractament
de la informació i
organització dels
entorns de treball i
d’aprenentatge

Competència 4.
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals
Competència 5.
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport
d’aplicacions digitals.

Dimensió
comunicació
interpersonal i
col·laboració

Competència 7.
Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals
Competència 8.
Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu
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1.6.3.- PLA DE TREBALL A TRES ANYS
CURS
16-17

17-18

18-19

ACCIONS GENERALS PLANIFICADES
Disseny de l’hort
Elaboració de pressupost
Tria de plantes i hortalisses
Elaboració cartells
Construcció de l’hort
Compra del material i recursos necessaris
Plantada simbòlica
Manteniment de l’hort
Desenvolupament de les activitats programades per cicles
Plantada i recol·lecta
Elaboració d’infografies de tot el que envolta el món de l’hort
Manteniment de l’hort
Consolidació de les accions realitzades el curs 17-18
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1.6.4.- SEQÜÈNCIACIÓ DE LES ACTIVITATS
TEMPORITZACIÓ.
ACCIONS QUE ES DURAN A TERME EL CURS 2016-17

Cicle

Nivell

p-3

Ed.Infantil

p-4

p-5

1r
Cicle
inicial
2n

Cicle

Nivell

3rA

Cicle
mitjà

3rB

Accions /activitats
Recollida de fulles i branquillons
amb un carretó
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 1
Iniciació cartells amb els noms de
les plantes
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 1
Fer un espantaocells amb
materials reutilitzats
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 1
Treball a l’aula sobre les plantes
Iniciació cartells amb els noms de
les plantes
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 2
Treball a l’aula sobre les plantes
Iniciació cartells amb els noms de
les plantes
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 2

Accions /activitats
Iniciació infografia amb informació
bàsica de l’hort. (disseny i
estructuració)
Presentació del treball de l’hort i
xerrada sobre què cal posar a
l’infografia.
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 3
Iniciació infografia amb informació
bàsica de l’hort. (disseny i
estructuració)
Presentació del treball de l’hort i
xerrada sobre què cal posar a
l’infografia.
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 3

Trimestre

3r

3r

3r

1r-3r

1r-3r

Trimestre

Àrea
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
CM Natural
Llengües

CM Natural
Llengües

Àrea
CM Natural
Llengües
TAC

3r

CM Natural
Llengües
TAC
3r
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4tA

4tB

5èA

Cicle
superior

5èB

6è

Iniciació infografia amb informació
bàsica de l’hort. (disseny i
estructuració)
Presentació del treball de l’hort i
xerrada sobre què cal posar a
l’infografia.
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 3
Iniciació infografia amb informació
bàsica de l’hort. (disseny i
estructuració)
Presentació del treball de l’hort i
xerrada sobre què cal posar a
l’infografia.
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 3
Fer la selecció del planter en
funció de les característiques del
terreny i l’època de l’any
Presentació i feedback del disseny
de l’hort
Muntar l’hort: espiral
d’aromàtiques, hort vertical,
compostador, llimoner.
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 4
Fer la selecció del planter en
funció de les característiques del
terreny i l’època de l’any
Presentació i feedback del disseny
de l’hort
Muntar l’hort: espiral
d’aromàtiques, hort vertical,
compostador, llimoner.
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 4
Dissenyar l’espai.
Preveure els costos de l’habilitació
de l’espai.
Presentació i feedback del disseny
de l’hort
Muntar l’hort: bancals
Plantada simbòlica i manteniment
bancal 4

CM Natural
Llengües
TAC
3r

CM Natural
Llengües
TAC
3r

CM Natural
Llengües
TAC
1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
TAC
1r-2n-3r

1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
TAC
Matemàtiques
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ORGANITZACIÓ CONSTRUCCIÓ HORT:
29 de març: xerrada feedback presentació hort escolar del Serrallo.
18 – 19 – 20 d’abril: construcció dels bancals (6è)
24 – 25 – 26 – 27 d’abril: construcció espiral aromàtiques, hort vertical,
compostador, llimoner (5è AB)
ORGANITZACIÓ PLANTADA MAIG 2017:
10 de maig: durant el matí sortiran els grups a plantar en el seu bancal.
ORGANITZACIÓ MANTENIMENT MAIG – JUNY 2017:
Dilluns: educació infantil.
Dimarts: cicle inicial.
Dimecres: 3r AB
Dijous: 4t AB
Divendres: 5è AB i 6è
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ACCIONS QUE ES DURAN A TERME EL CURS 2017-18

Cicle

Nivell

p-3

Ed.Infantil

p-4

p-5

1r
Cicle
inicial
2n

Cicle

Nivell

3rA
Cicle
mitjà
3rB

Accions /activitats
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Recollida de fulles i branquillons
amb un carretó
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Actualització cartells amb els noms
de les plantes
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Manteniment espantaocells amb
materials reutilitzats
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Actualització cartells amb els noms
de les plantes
Banderoles i CDs pels bancals
Plantada corresponent i
manteniment bancal 3
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Iniciació cartells amb els noms de
les plantes
Banderoles i CDs pels bancals
Plantada corresponent i
manteniment bancal 3

Accions /activitats
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Elaboració dels cartells
informatius amb photoscape
Plantada corresponent i
manteniment bancal 4
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Elaboració dels cartells
informatius amb photoscape

Trimestre

1r-2n-3r

1r-2n-3r

1r-2n-3r

Àrea
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges

1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
Visual i Plàstica
Matemàtiques

1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
Visual i Plàstica
Matemàtiques

Trimestre

1r-2n-3r

1r-2n-3r

Àrea
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
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4tA

4tB

5èA

5èB

Cicle
superior
6èA

6èB

Plantada corresponent i
manteniment bancal 4
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 4
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 4
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Treball d’actualització del bloc i
articles de la revista.
Treball d’investigació i recerca
sobre com es treballa l’hort de
l’escola
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Treball d’actualització del bloc i
articles de la revista.
Treball d’investigació i recerca
sobre com es treballa l’hort de
l’escola
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1

Matemàtiques

1r-2n-3r

1r-2n-3r

1r-2n-3r

1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques

1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques

1r-2n-3r

CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
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ACCIONS QUE ES DURAN A TERME EL CURS 2018-19

Cicle

Nivell

p-3

Ed.Infantil

p-4

p-5

1r
Cicle
inicial
2n

Cicle

Accions /activitats
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Recollida de fulles i branquillons
amb un carretó
Plantada corresponent i
manteniment bancal 3
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Actualització cartells amb els noms
de les plantes
Plantada corresponent i
manteniment bancal 3
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Manteniment espantaocells amb
materials reutilitzats
Plantada corresponent i
manteniment bancal 3
Treball a l’aula sobre les plantes
escollides
Actualització cartells amb els noms
de les plantes
Banderoles i CDs pels bancals
Plantada corresponent i
manteniment bancal 4
Treball a l’aula sobre les plantes
Iniciació cartells amb els noms de
les plantes
Banderoles i CDs pels bancals
Plantada corresponent i
manteniment bancal 4

Trimestre

1r-2n-3r

1r-2n-3r

1r-2n-3r

1r-2n-3r

1r-2n-3r

Nivell

Accions /activitats

3rA

Elaboració dels cartells
informatius amb photoscape
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1

1r-2n-3r

3rB

Elaboració dels cartells
informatius amb photoscape
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1

1r-2n-3r

4tA

Continuació de la infografia amb

1r-2n-3r

Cicle
mitjà

Trimestre

Àrea
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
Descoberta de
l’entorn
Intercomunicació
i llenguatges
CM Natural
Llengües
Visual i Plàstica
Matemàtiques

CM Natural
Llengües
Visual i Plàstica
Matemàtiques

Àrea
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
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informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1

4tB

Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 1

1r-2n-3r

5èA

Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2

1r-2n-3r

5èB

Continuació de la infografia amb
informació bàsica de l’hort.
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2

1r-2n-3r

Cicle
superior
6èA

6èB

Treball d’actualització del bloc i
articles de la revista.
Treball d’investigació i recerca
sobre com es treballa l’hort de
l’escola
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2
Treball d’actualització del bloc i
articles de la revista.
Treball d’investigació i recerca
sobre com es treballa l’hort de
l’escola
Plantada corresponent i
manteniment bancal 2

1r-2n-3r

1r-2n-3r

Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
CM Natural
Llengües
TAC
Visual i Plàstica
Matemàtiques
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1.6.5. METODOLOGIA


L’equip docent distribueix les tasques a fer entre els diferents
cicles/nivells



L’equip de ciències coordina les activitats de l’hort dels mestres que
tenen atenció directa sobre els alumnes, tenint cura de:
o Organització d’espais.
o Distribució dels alumnes en grups de treball heterogenis,
potenciant el treball cooperatiu amb la l’assumpció de tasques.
o Assessorament i facilitació d’informacions i materials.
o Planificació de conreus.
o Organització dels grups i coordinació de les activitats a
desenvolupar.



Els alumnes de forma individual i en petit grup han de realitzar les
següents tasques:
o Recerca d’informació, utilitzant diversos mitjans, sobre les
característiques i necessitats dels vegetals que s’han de conrear.
o Preparació del terreny per tal d’obtenir conreus òptims.
o Tenir cura dels conreus fins a l’època de recol·lecció.
o Elaboració de textos en funció de treball que s’ha realitzat al
cicle/nivell (veure àmbit de llengua).



Elaboració d’un dossier o quadern de camp amb les fitxes de treball
elaborades durant el curs.

1.6.6.- AVALUACIÓ


L’avaluació correspondrà a la consolidació de les accions establertes en
cada any i es veurà reflectida de la següent manera:
o Fitxes d’evidències elaborades pels tutors responsables de cada
grup. Correspon una fitxa per cada activitat desenvolupada.
o Quadern de camp amb les fitxes de treball elaborades durant el
curs. S’inclou el material didàctic creat i/o utilitzat i treballs
elaborats pels alumnes.
o Avaluació continuada reflectida en graelles d’observació.
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2.- RECURSOS I MITJANS NECESSARIS
2.1.- RECURSOS HUMANS
2.1.1.- PROPIS DEL CENTRE

El recursos del centre impliquen tot l’alumnat i mestres de l’escola ja que les
activitats estan graduades atenen als diferents cicles i nivells.
També requereixen la implicació de tot el professorat de l’escola tutors i
especialistes donat que es tracta d’un projecte multidisciplinari .
2.1.2.- ALTRES TÈCNICS I COL.LABORADORS.

Col·laboren en aquest projecte l’AMPA de l’escola, sobretot en la gestió de
recursos i materials necessaris per a la construcció de l’hort i la posada a punt.
Col·labora en aquest projecte l’Ajuntament, sobretot en la instal·lació de l’aixeta
d’aigua i així poder connectar el sistema de reg.

2.2.- RECURSOS MATERIALS I INSTALACIONS
Plantes que comprem per a fer la plantada simbòlica, classificades en els
diferents bancals segon tipologia:
1: enciam (fulla de roure, romana), carbassoneres
2: pastanagues, ceba rossa i/o de figueres
3: tomàquets xerry, albergínies, pebrots
4: bajoca de mata baixa, rave petit vermell
espiral: espígol, farigola, romaní, sajolida, espernallac, tarongina, orenga (les
mes seques a dalt, a baix les que necessiten més humitat.
 NOTA INFORMATIVA: a l’inici de cada curs es determinarà la plantació
de cada bancal.

2.3.- ECONÒMICS
Dotació destinada de l’escola i de l’AMPA. Reflectida al pressupost anual.
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3.- PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Es portarà a terme una avaluació continuada de les activitats, així com de
l’interès i l’actitud dels alumnes a través d’una graella d’observació. (curs 16/17,
17/18, 18/19)
Es tindrà en compte el treball realitzat durant el curs i el dossier o quadern de
camp que elabori cada grup de treball i cada alumne en particular. (curs 17/18,
18/19)
Es passarà el resultat de l’avaluació al mestre tutor que podrà reflectir la
valoració, si s’escau, en la nota de l’àrea de coneixement del medi. (curs 17/18,
18/19)
Es dissenyarà una graella de valoració del grau de satisfacció de les persones
implicades. (curs 17/18, 18/19)
Es farà difusió del programa en les cartelleres, la revista escolar i la pàgina web
del centre, aportant els treballs realitzats, fotografies i tot allò que pugui servir
per mostrar la feina feta. (curs 16/17, 17/18, 18/19)

4.- FASES DEL PROJECTE
Curs 2016-17
Curs 2017-18
Curs 2018-19

Habilitació de l’espai i posada en marxa.
Definició de les activitats per cursos /nivell. Organització de
les tasques.
Implementació del projecte
Avaluació i revisió. Consolidació.

5.- DOCUMENTACIÓ I BIBLIOGRAFIA
 Marta Gimeno i Josep Enric Peris. L’hortet a l’escola. Editorial

L’Eixam edicions.
 Agenda 21 escolar, (2006). L’hort escolar. Sector de Serveis Urbans i

Medi Ambient. Direcció de programes ambientals.
 Montse Escuita, (2009). L’hort escolar ecològic. Editorial Graó.
 Elisabet Amorós i Anna Hortal, (2013). 44 experiències 0-3. Editorial
Graó.
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6.- ANNEXOS
6.1.- FITXES DE LES ACTIVITATS

6.2.- PRESSUPOST
 Contractació dels serveis de Xavier Boltà de l’Aula de Natura Les
Esplanes (Nulles).
 Dotació econòmica de l’AMPA.
 Partida pressupostària de l’escola.
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6.3.- DISSENY DE L’ESPAI.
Els alumnes de 6è del curs 16-17 van desenvolupar les següents accions:
 Mesurar, orientar i dissenyar distribució de l’hort mitjançant les
estructures artificials.(travesses, maromes, límits, porta, tanques....)
ESPAI DESTINAT A L’HORT:

DISSENY REALITZAT PELS ALUMNES DE 6è:

DISSENY REALITZAT XAVIER
BOLTÀ DE L’AULA NATURA:

