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0. Agraïments 

 
 
 
 

 

A la meva dona, als meus fills i a tota la família, pel recolzament tant anímic com 

logístic en aquest any tant complicat de conciliació de treball, família i estudis. 

 Sense ells no hagués estat possible. 

Moltes gracies!!! 
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1. Introducció 
 
L'hort escolar ha esdevingut en aquest últims temps un element integrat mes dels centres 
educatius i s'ha convertit en un espai més dels recursos físics dels centres, com podrien ser les 
aules taller, els laboratoris o la sala d'informàtica. 
A més esdevé un recurs amb amplies capacitats pedagògiques en diferents àmbits ja sigui com 
element integrador per a grups amb necessitats educatives especials com punt central del 
projecte educatiu, com precursor de matèries  o temes transversals, com element de 
recolzament curricular, o com precursor del treball cooperatiu, entre d'altres. 
No es pot dubtar de la potent eina educativa i integradora que suposa un hort escolar. 
 
El present Treball Final de Màster té com a objectius fer un recull històric, l'anàlisi de la situació 
de l'espai hort als instituts, la descripció de recursos amb alt component d'integració 
intercurricular per al professorat de diferents assignatures com ara la tecnologia, les ciències 
naturals, l'anglès i d'altres. I la recopilació de metodologies d'organització per tal que l'hort 
esdevingui un espai realment fructífer al llarg del temps tant en l'aspecte educatiu com en 
l'objectiu final d'aquesta antiga activitat que és la producció de fruits i verdures, i que acaba 
tancant el cercle i donant sentit al fet. 
Aquest treball té l'intenció d'optimitzar aquesta potencialitat a partir de la proposta d'una sèrie 
de mesures, recursos didàctic i consells per tal de que l'hort escolar pugui donar la màxima i de 
millor qualitat producció educativa i agrícola. 
 
La idea de realitzar aquest TFM surt de la meva experiència personal en l'àmbit professional. 
Pel meu actual treball he tingut l'oportunitat de crear i donar suport a diferents espais i projectes 
d'hort en diferents centres de primària i secundaria del meu municipi, aquesta situació m'ha fet 
veure diferents problemàtiques que es presenten amb la gestió, organització i manteniment 
d'aquests espais. Els centres que m'han inspirat la majoria disposen d'uns bons espais d'hort, 
però per diferents qüestions no acaben de funcionar de manera correcta i estable en el temps i 
la majoria acaben depenent d'alguna o algunes persones que s'impliquen fortament durant 
temporades però que per diferents raons tipus canvi de centre, acaben per abandonar el 
projecte i aquest queda orfe per falta de recursos organitzatius o per no trobar la persona que 
tiri del carro. 
També apuntar que normalment aquest projectes s'inicien amb molta empenta, però diferents 
problemes del tipus tècnic (coneixements tècnics sobre el tema dels professors), organitzatiu i 
inclús didàctic fan que no acabin de funcionar de forma del tot correcta i això fa que poc a poc 
vagi disminuint l'empenta inicial i l'espai es vagi deteriorant i així  també les activitats educatives 
que es podrien desenvolupar en el si d'aquest espai. 
 
 
Es cert que hi ha un auge generalitzat dels horts en general, dins d'aquest fenomen també 
trobem els horts escolars, i es cert que degut a aquest fet hi ha una gran proliferació 
d'informació i documentació sobre el tema, tanta que de vegades es fa difícil on triar. Així 
podem trobar multitud de blocs i webs de centres on mostren i comparteixen la seva 
experiència  i resultats al voltant de l'hort. També diferent material didàctic sobre horts escolars, 
informació al voltant de l'Agenda 21, diferents manuals sobre l'hort escolar i d'altres. 
 
El nostre treball com professors i educadors consistirà en seleccionar, organitzar i seqüenciar 
els continguts a treballar , definir diferents nivells de complexitat en el seu tractament i diferents 
itineraris didàctics, de forma que l'alumnat desenvolupi la sensibilització i conscienciació cap al 
medi ambient i la capacitat de combinar la conservació del medi amb l'utilització sostenible dels 
recursos naturals. 
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1.1 Concreció d'objectius 
 
A continuació s'exposen i expliquen breument els objectius principal d'aquest treball, 
 
1. Anàlisi de l'evolució històrica i la situació actual dels horts escolars. Es realitzarà una 

recopilació històrica dels orígens i els per quès de l'hort escolar, per poder entendre millor 
el passat, el present i el futur d'aquest fenomen. 

2. Anàlisi de l'aportació dels horts a nivell educatiu, aportacions pedagògiques, 
competències bàsiques, matèries transversals. Precursor d'actituds i comportaments. 
Recull de tot el que pot aportar un hort escolar en l'aspecte més purament educatiu. 

3. Descripció de recursos curriculars i Inter curriculars per a diferents assignatures i 
programes. Recull de recursos didàctics i activitats amb un enfocament personal per poder 
treballar a diferents assignatures 

4. Recopilació de metodologies d'organització pel bon funcionament i la durabilitat de 
l'hort escolar. Formules pe tal de gestionar l'espai hort de la manera mes correcta 
depenent de cada situació. 

 

2.Metodologia 
 
A partir de la informació triada a diferents llibres, documents, pdfs, pàgines web i blocs i 
l'experiència pròpia sobre el tema, es pretén fer un anàlisi dels horts escolars i fer un 
enfocament mes concret cap a l'àmbit de la secundaria. 
 

3. Definició i context 
 
“L'hort escolar ecològic és un model pràctic, a escala reduïda, d'organització biològica i 
ecològica, on es poden descobrir i aprendre les transcendents i estretes relacions entre l'esser 
humà i la natura.... A part d'il·lusionar i  d'ajudar a entendre la vida i  estimar-la, o d'estimular el 
treball en grup i la col·laboració mútua, l'hort escolar seguint els criteris de conreu ecològic, 
ofereix a l'escola un veritable model didàctic, on es poden aprendre  conceptes de biodiversitat, 
ecosistemes, respecte vers el medi i sobretot l'hort escolar fomenta valors tant important com el 
treball en equip o la cooperació mútua i també descobreix a l'alumnat la vida i les pràctiques de 
la cultura rural i agrícola, de la qual, a poc a poc, la societat se n'ha anat deslligant.” (Mariano 
Bueno). 
 
Segons A. Amat i  Vinyoles al seu treball “L’hort escolar sostenible i el model que té el 
professorat” 

els components d’un hort escolar son:  
 
La comunitat educativa. La comunitat educativa és la part social de l’escola, que funciona 
a la vegada, com un subsistema per si mateix, amb els seus components i les seves 
interaccions. La comunitat educativa està formada per totes aquelles persones que participen 
en la funció principal de l’escola, que és educar. Així, estaria formada pel professorat, els 
alumnes, el personal no docent; però amb una visió àmplia s’hi podrien incloure gent de la 
comunitat local, com les famílies, la gent del poble, l’ajuntament, etc. 
 
El projecte educatiu. Tota escola té un projecte educatiu, que no cal que estigui en forma 
de document escrit, que gestiona el flux d’informació que circula pel centre, per tal de 
produir un procés eductiu. És el projecte educatiu, el reglament de règim intern, el projecte 
curricular, que serveix per regular la informació entre els components de la comunitat 
educativa i entre la comunitat educativa i els altres subsistemes. 
 
Les infraestructures de l’hort escolar. Segons la definició del diccionari de la Gran 
Enciclopèdia Catalana són el conjunt d’elements de base que faciliten el funcionament del 
sistema productiu i la reproducció de la força de treball o, també, la base o estructura 
econòmica d’una societat. Les infraestructures funcionen també com un subsistema, els 
límits del qual no són espacials, ja que coincideixen en l’espai amb la comunitat educativa, 
sinó que vénen definits per tot allò que forma part de l’edifici, del pati, etc. que afavoreix el 
funcionament escolar. Serien components del sistema d’infraestructures, les aules, el pati, la 
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zona esportiva, la cuina, però també serien les eines de l’hort. 
 
 
 
 
L’hort. L’hort, pròpiament dit, és un agroecosistema idèntic al de l’hort amb finalitats 
alimentàries, quant a estructura, però amb una diferència clau: ha estat fet per educar, no 
per produir aliments. Per tant, seguint la definició de Hart (1985), l’agroecosistema és un 
sistema format per una comunitat biòtica que inclou almenys una població agrícola i el medi 
ambient físic amb el qual interactua. Es processen entrades d’energia i materials, que 
produeixen sortides de biomassa. L’agroecosistema té poques diferències amb un sistema 
ecològic, ja que comparteix la majoria de components, com el sòl, els cultius, les malalties, 
els animals, etc. 
 
Altres components. Algunes escoles a més a més d’aquests components en tenen d’altres, 
que també formen part de l’hort escolar, com per exemple el compostador, l’hivernacle,… 
 
Materials. Al sistema hort escolar entren i surten constantment materials diversos. Per 
banda, hi ha aquells materials que entren i surten per causes socials o tecnològiques, és a 
dir, tots aquells que entren per satisfer les necessitats dels éssers humans que conviuen dins  
el sistema, però també per millorar les infraestructures, com per exemple menjar,l’ aigua per  
beure o rentar, etc. Per l’altra, hi ha aquells materials que entren i surten per causes físiques  
o biòtiques, és a dir, tots aquells que entren per satisfer les necessitats de l’agroecosistema,  
com per exemple l’adob o l’aigua. 
 
Energia. Al sistema hort escolar també entra i surt energia constantment. Per una banda hi 
ha l’energia que prové de la tècnica o de l’ésser humà, ja sigui a través de l’electricitat o 
d’eines o de les mateixes mans de l’ésser humà. Per l’altra hi ha l’energia solar, que és aquella 
 energia que prové de la llum solar.  
 
Diners. Al sistema hort escolar hi entren i en surten diners. Els diners quan surten és per 
comprar materials, energia i informació. A l’escola, però, no hi ha mai un guany de diners. 
 
Informació. Al sistema hort escolar entra i surt informació, que circula constantment entre 
els seus components. La informació entra per tot arreu, des del subsistema hort fins a les 
infraestructures, passant per la comunitat educativa. Hi ha una gran quantitat d’informació 
que circula entre els components del sistema, però sols una petita part esdevindrà “matèria 
educativa”. El responsable d’aquesta transformació és el projecte educatiu, que actua com 
un gestor d’aquesta informació, transforma part de la informació que envolta i penetra 
l’escola en matèria curricular que ha de servir per educar l’alumnat. 
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   3.1  Anàlisi de l'evolució històrica: 
 
L'hort escolar educatiu o didàctic té tres punts de naixement que han confluït i conflueixen fins 
arribar a l'actualitat. Aquests tres orígens serien: L'educació ambiental, els moviments de 
renovació i innovació pedagògica i els programes d'educació pel desenvolupament( FAO). 
Aquest tres moviments han estat els encarregats amb el treball d'uns 30 anys aproximadament 
d' aconseguir que l'hort escolar agafi el caire de protagonisme que té als centres d'educació en 
l'actualitat. 
 
 

3.1.1 L'educació Ambiental 
 
L'educació és d'importància decisiva per promoure el desenvolupament sostenible i augmentar 
la capacitat de les poblacions, per abordar qüestions ambientals i de desenvolupament. Si be 
l'educació bàsica serveix de fonament per l'educació en matèria de medi ambient i 
desenvolupament aquesta última deu incorporar-se com a part fonamental de l'aprenentatge.  
Per ser eficaç l'educació en matèria de medi ambient i desenvolupament s'ha d'ocupar de la 
dinàmica fisico-biològica i del medi socio-econòmic i el desenvolupament humà (que podria 
comprendre el desenvolupament espiritual), integrar-se en totes les assignatures i utilitzar 
mètodes acadèmics i no acadèmics i mitjans efectius de comunicació. (Agenda 21: Capítol 36: 
Foment de l'educació, la capacitació i la pressa de consciència.) 
Definició: l'EA és un procés d'educació sobre com continuar el desenvolupament al mateix 
temps que es protegeix, preserva i conserva els sistemes de suport vital del planeta. 
 
 
 A la dècada dels 70 es quan es comencen a tractar qüestions ambientals i a qüestionar el 
funcionament de diferents mètodes productius que deterioren l'entorn. És en aquest moment 
quan apareix el concepte d'educació ambiental, que té la missió de promoure la formació d'una 
consciència que permeti a l'esser humà ser respectuós amb l'entorn i preservar-lo i transformar-
lo en funció de les seves necessitats, però sense degradar-lo i comprometent-se per la seva 
conservació per a les generacions futures (Allea,2005). 
 
En 1965 (UNESCO) apareix la primera referència d'educació ambiental i és en cimeres 
posteriors  on es comença a parlar d'aquesta educació ambiental com a programa educatiu per 
tal d'influir sobre la transformació de models contaminants, com a conscienciador potenciant la 
participació, la cooperació social i la comprensió de l'interdependència de totes les formes de 
vida. 
 
 
 
 
A continuació es presenta una taula resum de l'evolució del concepte Educació ambiental a 
través de les diferents cimeres mundials realitzades en les que ha anat apareixent i creixent el 
concepte d'educació ambiental. També es recullen lleis i documents d'àmbit nacional on es 
tracta el tema. 
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Font: Varies. Taula elaboració pròpia a partir de diferents informes. 

Any Cimera/Documentació Va 
organitzar 

Aspectes a destacar 

1965 UNESCO UNESCO 1ª Referència sobre Educació ambiental 
 

1972 -Declaració d'Estocolm sobre 
el Medi Ambient humà 

ONU En la reunió es va acordar una Declaració que conté 
26 principis sobre el medi ambient i el 
desenvolupament, un pla d'acció amb 109 
recomanacions, i una resolució.  
Principi 19: 
«És indispensable una labor d'educació en qüestions 
ambientals,.., per eixamplar les bases d'una opinió 
pública ben informada i d'una conducta… inspirada 
en el sentit de la responsabilitat quant a la protecció i 
millorament del mitjà en tota la seva dimensió 
humana…” 
Principi 20: 
«S'han de fomentar en tots els països en 
desenvolupament, la recerca i el 
desenvolupament científics referents als 
problemes ambientals... Referent a això, el lliure 
intercanvi d'informació científica actualitzada i 
d'experiències sobre la transferència ha de 
ser objecte de suport i assistència...»  
 

1975 -Seminari internacional sobre 
Educació ambiental Carta de 
Belgrad 
URSS 

 A Belgrad es defineixen també les metes, objectius i 
principis de l'educació ambiental. 
 S'assenyala la necessitat de replantejar el concepte 
de Desenvolupament per un on involucri també la 
cura del mitjà que ho envolta. En aquest sentit es 
concep a l'educació ambiental com a eina que 
contribueixi a la formació d'una nova ètica universal 
que reconegui les relacions de l'home amb l'home i 
amb la naturalesa. 
 

1977 Declaració de Tbilisi  
URSS 

 En aquest esdeveniment s'acorda la incorporació de 
l'educació ambiental als sistemes d'educació, 
estratègies; modalitats i la cooperació internacional 
en matèria d'educació ambiental.  En resum es va 
plantejar una educació ambiental diferent a 
l'educació tradicional, basada en una pedagogia de 
l'acció i per a l'acció, on els principis rectors de 
l'educació ambiental són la comprensió de les 
articulacions econòmiques polítiques i ecològiques 
de la societat i a la necessitat de considerar al medi 
ambient íntegrament. 
 

1978 Art.45 Constitució 
espanyola 

“Todos tienen derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
así como el deber de conservarlo” 

1982 Informe Brundtland ONU Es va plantejar que la humanitat te la capacitat 
d'aconseguir un desenvolupament sostenible, 
definint-lo com aquell que garantitza les necessitats 
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presents sense comprometre les possibilitats de les 
generacions futures. 
A destacar les propostes de : 
-reduir els nivells de pobresa. 
-millorar el nivell de l'educació. 
 

1982 
1987 

Jornades d'educació 
ambiental (Sitges i Valsain) 

 Jornades per fer balanç de les diferents iniciatives 
amb respecte a l'EA i el nivell de maduresa assolit en 
aquells anys. 

1987 Congres internacional sobre 
educació i fomació ambiental 
de Moscu.(URSS) 

UNESCO 
PNUMA 
 

Aquí sorgeix la proposta d'una estratègia 
Internacional per a l'acció en el camp de l'Educació i 
Formació Ambiental per als anys 1990 - 1999. En el 
document derivat d'aquesta reunió s'esmenten com 
les principals causes de la problemàtica ambiental a 
la pobresa, i a l'augment de la població, menyspreant 
el paper que juga el complex sistema de distribució 
desigual dels recursos generats pels estils de 
desenvolupament acoblats a un ordre internacional 
desigual i injust, per la qual cosa s'observa en aquest 
document una manca total de visió crítica cap als 
problemes ambientals.  

1988 Seminari d'educació ambiental 
en l'educació (Navas de 
Marqués, Avila) 

UNESCO Punt de partida per la posterior incorporació de l'EA 
al sistema educatiu. 

1990 LOGSE Estat 
Espanyol 

Llei que suposa l'inclusió oficial d'aquest tipus 
d'educació al sistema educatiu. 
Incloïa l'EA en les àrees d'ensenyances facultatives  
com matèria transversal. 

1992 Cimera de la Terra de Rio de 
Janeiro(Brasil) 

ONU es van emetre diversos documents, entre els quals 
és important destacar l'Agenda 21 (Annex.) la que 
conté una sèrie de tasques a realitzar fins al segle 
XXI. En l'Agenda es dedica un capítol, el 36, al 
foment de l'educació, capacitació, i la presa de 
consciència; estableix tres àrees de programes : La 
reorientació de l'educació cap al desenvolupament 
sostenible, l'augment de la consciència del públic, i el 
foment a la capacitació. 

1999 El llibre blanc de l'Educació 
Ambiental a Espanya 

 Normativa jurídica que va iniciar  l' incorporació dels 
continguts d' educació ambiental al currículum com 
ensenyança transversal. Llei orgànica 1/1990, de 3 
d'octubre, d'orientació general del sistema educatiu. 

2006 LOE Estat 
Espanyol 

Canvia el concepte de matèria transversal per 
educació en valors i inclou l'EA en aquesta nova 
denominació i també l'inclou en les competències 
bàsiques a assolir concretament en la competència 
de coneixement i interacció amb el món físic. 
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A l’actualitat l’educació ambiental com a matèria transversal és una realitat . Així segons 
Subijana (1999) l’inclusió en el currículum dels continguts transversals ambientals suposa un 
enfocament diferent al tradicional, els valors ambientals deuen impregnar tot el currículum 
convertint-se en un marc teòric de referència amb una triple perspectiva: 
 
-Epistemològica sistèmica i complexa, referida a la comprensió del medi escolar. 
-Constructivista, orientada a l’adquisició d’aprenentatge significatiu. 
-Ideològica crítica, relacionada amb la comunicació i la cooperació. 
 
L’hort és una eina amb molt potencial per treballar-la. L’hort es valora tant per diferents autors  
com per autoritats com un element per tractar aquesta temàtica. 
 
Segons el document de CEIDA (pg.8) el treball en l'hort escolar facilita el desenvolupament 
d'una pràctica educativa d'acord amb les finalitats, els objectius i continguts de l'Educació 
Ambiental, que implica la conjunció de tres dimensions: 

 
— Educar EN el mitjà: investigant i treballant directament en el mitjà, relacionant els 
problemes que afecten a aquest entorn proper amb problemàtiques més globals. 

 
— Educar SOBRE el mitjà: L'hort és un sistema ecològic, que com tal haurà de ser 
investigat en el seu conjunt, tenint en compte els elements que ho conformen, les 
interaccions 
que es donen entre ells, els canvis que sofreix, la seva organització, i les interdependències 
que té pel que fa a altres sistemes. 

 
— Educar A favor del mitjà: impulsant una sèrie de valors i actituds necessaris per a 
un canvi cap a comportaments més respectuosos amb el medi ambient. 
Quan pensem en el treball de l'hort escolar, estem pensant en una manera determinada 
de gestionar aquest mitjà, en un ambient equilibrat, en usos no perjudicials per a la terra, 

en la diversificació i protecció de cultius, en la conservació d'aigües i sòls, .en definitiva, 
pensem en un tipus d'agricultura respectuosa amb el medi ambient 

 

3.1.2 Renovació i innovació Pedagògica.  
 
Molts anys enrere, principis de segle(1935) també trobem referències de l'ús de l'hort com a 
eina pedagògica als mètodes de l'Escola Racionalista, a Catalunya impulsada per Ferrer i 
Guàrdia a través del moviment de l'escola moderna.  Aquest moviment pedagògic es basava en 
les idees de Fourier i Kropotkin, que defensaven el coneixement racional i empíric, pràctic, 
enfront del dogmàtic i metafísic, així com l'ètica de la solidaritat i l'ajuda mútua. 
Un cas documentat d'hort escolar fou el de l'escola Moderna de la Torrassa, En aquest centre 
hi havia un hort escolar, amb arbres fruiters. en el seu pla d'ensenyament, se suggeria que 
"dediquessin gran atenció al treball agrícola i a l'hort escolar”.  
Més recentment, als 50, l'hort escolar va ser present en el model d'escola lliure del pedagog 
francès Célestin Freinet. L'ensenyament científic, assegurava, havia d'arrelar-se en l'activitat 
tècnica, pràctica, manual, essent l'hort un mitjà pedagògic fonamental on treballar pensament i 
acció, on practicar el  càlcul viu. 
 
Però s'ha de remarcar que les implicacions de l'hort actual no són les mateixes que l'hort de fa 
setanta o vuitanta anys, sobretot respecte dels valors de la sostenibilitat i l'ecologisme. 
 
El ressorgiment del concepte d'hort de subsistència i lúdic apareix recuperat pel moviment 
hippy en la dècada dels setanta per recuperar el vincle amb la terra i per lluitar contra la crisi 
del petroli i poc a poc es va introduint en la societat fins a arribar a l'escola.  De mica en mica 
es van introduint en l'escola els projectes d'hort escolar, aquestes primeres experiències es van 
registrant pels seus precursors i serveixen com a guia per a nous emprenedors. Concebut 
metodològicament l'hort escolar com a educació en acció, des dels seus primers passos 
apareix documentació en la qual els centres redacten les seves memòries i expliquen les seves 
experiències o ofereixen guies metodològiques per engegar un hort escolar. Aquesta tendència 
ha anat creixent fins avui, i actualment es disposa d'una xarxa web i blocs on es pot trobar 
molta informació. 
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Segons Escutia el ressorgiment dels horts escolars a la dècada dels noranta, semblava una fita 
impossible i només uns quants agosarats molt convençuts es veien amb cor de tirar endavant 
un projecte tant innovador” (Escutia, M,Pg.20 “L'hort Escolar Ecològic). 
 
 
 
Si que és cert que els programes d’ambientalització de centres, ja sigui en l’àmbit nacional, 

com el Programa Escoles Verdes que promou la Generalitat de Catalunya, o bé en l’àmbit 
municipal, com les múltiples Agendes 21 escolar, fan que cada vegada hi hagi més escoles 
que apostin per l’educació per a la sostenibilitat com a criteri central que dóna consistència al 
projecte educatiu de cada centre i triïn l’hort com eina per introduir la temàtica. 
Si analitzem les experiències que les escoles de primària i les escoles 
bressol van presentar a les trobades del Fòrum d’Escoles Verdes del curs 2008/09, de les 
cent seixanta-dues experiències presentades al fòrum d’escoles verdes, un 27% 

corresponien a experiències amb el tema central dels residus; un 15% corresponien a 

experiències amb el tema central la participació al centre educatiu, i un 12% van 
correspondre a experiències referents a l’hort escolar (dades extretes de la web del 
Departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya). 
 
 

 
 
 
 
 

 

3.1.3 Nutrició i alimentació 
 
Una altra vessant dels horts escolars tant en països en vies de desenvolupament com en 
països o zones greument afectades per la crisi mundial es la de lluita contra la fam, i a països 
desenvolupats per lluitar contra l'obesitat i mals hàbits alimentaris( Anglaterrra) fomentant els 
bons hàbits alimentaris, un bona alimentació, l'educació nutricional i la promoció de tècniques 
de subsistència. Es considera que els horts escolar poden convertir-se en un punt de partida 
per la salut seguretat alimentaris d'un país. 
En aquest sentit ja des de les cimeres mundials sobre l'alimentació realitzades a Roma els anys 
1996 i 2002, es va associar el fenomen dels horts escolars als objectius marcats en aquestes 
(benestar nutricional, atenció sanitària i educació). 
 També des del programa PESA (Programa Especial per la Seguretat Alimentaria) promocionat 
per la FAO (Food and Agriculture Organization), es consideren les escoles i els seus horts 
escolars com un element clau per combatre la fam al món, A més aquest programa disposa 
d'una sèrie de manuals per la realització, gestió, objectius i manteniment dels horts escolars.  
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4. L'hort a l'àmbit educatiu de la secundaria 
 
L'hort a tots els cicles de l'educació en general com s'ha comentat en els paràgrafs anteriors és 
una molt bona eina per treballar aspectes d'educació transversals com l'educació ambiental, ja 
que aquesta engloba i es poden treballar temes com el consum i les seves opcions, 
l'alimentació, el reciclatge i valors com la solidaritat, l'equitat, la valoració i el coneixement de 
diferents feines i cultures, el respecte i estima pel medi. 
A més fa que els alumnes adquireixin una sèrie d'habilitats socials, com els criteris de consum, 
salut i alimentació, que podran ser aplicades fora i dins de l'àmbit educatiu. 
 
Els horts i espais naturals als centres tenen una important influència sobre l'ambient i rendiment 
del centre, de la mateixa manera que altres factors com les zones enjardinades, la llum, el 
mobiliari, el nivell de contaminació acústica, la climatització i d'altres factors físics i ambientals. 
La combinació correcta de tots aquest elements està comprovat que provoquen una influència 
positiva sobre els processos d'ensenyament-aprenentatge millorant el rendiment d'alumnes i 
docents. A la part específicament mediambiental lògicament també milloraran els processos 
educatius ambientals. 
 
Per mitjà del treball en l'hort poden desenvolupar-se moltes capacitats contemplades en els 
objectius educatius generals  de l'educació secundaria, a continuació una síntesi d'alguns d'ells: 
 
• Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament del propi cos i de les 
conseqüències per a la salut individual i col·lectiva d'actes i decisions personals, 
i valorar els beneficis que suposen els hàbits de l'exercici físic, de la higiene i de l'alimentació 
equilibrada, així com el portar una vida sana. 
• Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup amb actituds solidàries 
i tolerants. 
• Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el funcionament del mitjà físic, valorar les 
repercussions que sobre ell tenen les activitats humanes i contribuir activament a la 
defensa, conservació i millora del mateix. 
• Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps del 
coneixement i l'experiència. 
•Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant les seves 
causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat, l’entorn físic i saber-lo aplicar a la 
vida quotidiana.  
•Comprendre l’aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i 
orientació de la futura integració en el món laboral. 
 
A l'Educació Secundària Obligatòria, encara que tradicionalment es plantejava amb l'objectiu de 
motivar, millorar la integració de l'alumnat i donar-li una iniciació professional, l'hort és 
perfectament compatible amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats bàsiques de l'Educació 
Ambiental, podent també integrar-se de diverses formes a les àrees curriculars tradicionals. 
 
Així mateix, l'Hort Escolar permet treballar alguns altres objectius de les diferents línies 
transversals: 
 
-Educació per la pau, solidaritat, tolerància, acceptació de la diversitat, compromís, 
coresponsabilitat, consens, etc. 
-Educació per al consum, orientació cap a la qualitat de vida; processos de producció i consum; 
seguir la pista a un producte, analitzar les estratègies de venda emprades en publicitat, 
conseqüències del consum en la salut i el medi ambient, etc. 
-Educació per a la salut, hàbits d'alimentació equilibrada; tècniques de manipulació i 
conservació dels productes; conseqüències del consum d'aliments en la salut, etc. 
-Coeducació,  Valoració del treball de la dona en el camp; valoració de les habilitats manuals 
en el maneig d'eines, aparells. 
-Rebuig de discriminacions en l'organització de les activitats en grup. 
- L'emprenedoria 
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OBJECTIUS DIDÀCTICS, CONTINGUTS I ACTIVITATS DEL HORT ESCOLAR ECOLÒGIC 

OBJECTIUS CONTINGUTS 

Conceptuals Procedimentals Actitudinals 

• Facilitar la creació de 
llaços afectius amb el 
món natural. 
• Descobrir les nostres 
interrelacions i 
dependències respecte al 
mitjà natural i els seus  
elements (sòl, plantes, 
etc). 
• Fomentar el respecte 
per la terra com a font de 
vida i desenvolupar 
l'interès per no degradar-
la. 
• Analitzar el mig físic–
natural, per descobrir 
els seus elements, 
interrelacions, 
organització i funcions. 
• Conèixer els sistemes 
agrícoles i valorar el 
desenvolupament 
tecnològic necessari per 
a la satisfacció de les 
nostres necessitats 
alimentoses. 
• Investigar i descobrir les 
implicacions de la nostra 
manera de vida en la 
problemàtica ambiental 
(tècniques de cultiu 
impactants, erosió, 
desforestació, etc.). 
• Valorar la importància 
del consum d'aliments 
frescos i saludables, 
conreats amb respecte al 
medi ambient, enfront de 
maneres de consum 
desmesurat. 
• Apreciar la cultura 
gastronòmica tradicional. 
• Familiaritzar-se amb el 
treball físic i l'esforç. 
• Desenvolupar el sentit 
de la responsabilitat i el 
compromís en la gestió 
de l'hort. 
• Fomentar actituds 
cooperatives a través del 
treball en grup per 
planificar les activitats, 
organitzar les labors de 
l'hort, etc  
 

• Els recursos naturals. 
El mitjà físic: aigua, 
sòl, aire. 
 
• Clima: temperatura, 
pluja, vent, 
etc. 
 
• Ecosistemes, boscos, 
prats i horts. 
 
• Flora: espontània, 
cultius, herbes 
adventícies, ornamentals, 
medicinals, aromàtiques, 
etc. 
 
• Arbres: autòctons, 
fruiters, plantes hortícoles 
etc. 
 
• Tanques 
 
• Sol: àcid, bàsic, 
argilenc, sorrenc, 
compacte, etc. 
 
• Fauna: 
descomponedors, 
perjudicials, beneficiosos, 
paràsits, etc. 
 
• Nutrició i cultura 
gastronòmica. 
 
• Erosió i impactes. 
 
• Abonament orgànic. 
 
• Remeis naturals.  

• Observació. 
• Registre de dades 
(meteorològics, 
de cultius, etc.). 
 
• Mesures: longitudinals, 
de superfície, de temps, 
temperatura, etc. 
 
• Organització del treball. 
 
• Planificació. 
 
• Normes de 
funcionament. 
 
• Càlcul de pressupostos. 
• Orientació. 
 
• Disseny i representació 
sobre plànol. 
 
• Consultes 
bibliogràfiques. 
 
• Elaboració de fitxers, 
claus i herbaris. 
 
• Tècniques agrícoles: 
voltejat, arada, 
sembra, reg,abonat, etc. 
 
• Reutilització i 
reciclatge. 
 
• Utilització d'eines. 
 
• Construcció de 
muntatges de reg, 
protecció, etc. 
 
• Plantació d'arbres, 
arbustos, planter. 
 
•Sembra de llavors. 
 
 

• Rebuig del balafiament. 
 
• Reutilització de 
materials. 
 
• Cura en l'ús 
d'eines. 
 
• Respecte a les normes 
de funcionament. 
 
• Responsabilitat 
individual i compartida. 
 
• Curiositat i interès 
pel desenvolupament 
de l'hort. 
 
• Sensibilitat i empatia 
amb els éssers vius. 
 
• Rebuig del 
col·leccionisme 
depredador. 
 
• Ús racional dels 
recursos naturals. 
Valoració positiva 
dels residus 
(fem, envasos, 
etc.) 
 
• Actitud cooperativa. 
 
• Actitud crítica davant 
les maneres 
d'alimentació “tipus 
 escombraries”. 
 
• Actitud crítica enfront de 
l' agroindústria 
i els seus efectes 
contaminants.  
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Quadre traduït i adaptat del document de CEIDA i el del "manual práctico del huerto ecológico" (M.Bueno). Font real 
desconeguda. 

 

4.1. Diferents usos de l’espai hort dins el centre. 
 
4.1.1. L’Hort com a recurs educatiu a diferents assignatures. 
 
A continuació es presenta un resum d'algunes activitats adaptables al currículum de diferents 
assignatures: 
 
- A l'àrea de ciències naturals, on es proposa l'enfocament sistèmic de la naturalesa, en el 
qual s'emfatitzen les interaccions que determinen l'organització o estructura del sistema i els 
canvis o estats d'equilibri, el condicionament i l'estudi de l'hort escolar resulta un recurs didàctic 
de primer ordre per estudiar la diversitat de la naturalesa, els components d'un ecosistema, les 
transferències energètiques, l'acció transformadora dels éssers humans en la naturalesa i la 
nostra responsabilitat en els desequilibris que ocorren a la natura. 
Conèixer el sol (principis d'edafologia i geologia), conceptes d'estructura, microorganismes, 
microfauna. 

Conceptes químics a l'hort(pH),nutrients (macro i microonutrients elements de la taula 
periòdica) anàlisi d'aigües, anàlisi de microelements i macroelements. 
Iniciació a la meteorologia. 
 
- A l'àrea de la Tecnologia i a través de les activitats de l'hort es poden estudiar: 
El dibuix tècnic a partir de la realització de plànols de l'espai hort. 
Les relacions tecnologia–societat en els seus dos sentits, la tecnologia com a factor de progrés 
o de transformació cultural (introducció dels tractors, abonaments, etc.), o la tecnologia com a 
eina controlada per l’elit i per tant fos de l'abast de les decisions autònomes de la ciutadania 
(comerç internacional, aliments transgènics, etc.). 
Es poden treballar a l'aula taller la construcció de petits hivernacles per la germinació, cartells, 
instruments de mesura, sistemes de reg amb envasos reciclats i altres petites eines. 
D'altra banda la Tecnologia, considerada com l'art del “fer” i el “saber fer”, té un component 
procedimental molt fort que es plasma igualment en l'estudi de l'hort i en les tasques 
associades al seu manteniment, tals com el repartiment de funcions, l'assumpció de 
responsabilitats, l'estructuració dels treballs, el desafiament davant el problemàtic, la prevenció 
davant el risc, la satisfacció pel ben fet, el gust per ser capaç de fer, etc. 
Desenvolupament d'eines a l'historia de la tecnologia, des de la prehistòria fins a l'actualitat. 
Construcció d'estructures , disseny diferents tipus d'estructures amb els sistemes estudiats per 
tal de suportar el pes de les plantes enfiladisses. 
Procés tecnològic per realitzar el disseny i construcció de un sistema vertical de cultiu. 
Construcció de molinets de vent. 
 
 
- A l'àrea de ciències socials, geografia i historia es pot abordar l'estudi de l'hort 
des d'una perspectiva geogràfica, econòmica i sociològica, estudiant les transformacions 
i utilitzacions del mitjà natural, els sistemes d'explotació agrària i les problemàtiques 
associades: 
excedents, gana, degradació dels sòls, etc. i les alternatives al desenvolupament desigual: 
Sector primari, agricultura biològica, desenvolupament sostenible al món rural, etc  
 
- També es pot treballar des de l'àrea de les matemàtiques i des de l'àrea de les diferents 
llengües a partir del coneixement del nom de diferents plantes, eines, accions. 
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4.1.2. L’espai hort com a recurs de treball per les línies transversals 
 
Així mateix, l'Hort Escolar permet treballar alguns objectius de les diferents línies transversals: 
 
-Educació Ambiental. Possiblement la línia transversal més treballada dins dels horts escolars. 
-Educació per la pau, solidaritat, tolerància, acceptació de la diversitat, compromís, 
coresponsabilitat, consens, etc. 
-Educació per al consum, orientació cap a la qualitat de vida; processos de producció i consum; 
seguir la pista a un producte, analitzar les estratègies de venda emprades en publicitat, 
conseqüències del consum en la salut i el medi ambient, etc. 
-Educació per a la salut, hàbits d'alimentació equilibrada; tècniques de manipulació i 
conservació dels productes; conseqüències del consum d'aliments en la salut, etc. 
-Coeducació,  Valoració del treball de la dona en el camp; valoració de les habilitats manuals 
en el maneig d'eines, aparells. 
-Rebuig de discriminacions en l'organització de les activitats en grup. 
- L'emprenedoria. 
 

4.1.3. L’hort com  assignatura optativa 
 
L’hort es pot treballar a partir de diferents assignatures optatives adaptant aquestes al treball a 
partir de l’espai hort. L’hort esdevé l’eix vertebrador de l’assignatura durant tot el curs. Els 
alumnes s’encarreguen del manteniment i el cultiu i realitzen diferents activitats d’ensenyament-
aprenentatge al voltant d’aquest espai. 
Alguns exemples: 
A.Optativa. Horticultura ecològica a l’INS de Vilablareix: els alumnes de 2on d’ESO participen 
en la realització i cultiu d’un hort ecològic al centre educatiu i han creat un Bloc de seguiment 
de les tasques realitzades. 

 (http://hortvilablareix.blogspot.com.es/)  
A. Optativa. Botànica aplicada a l’IES Valmayor de Valdemorillos a Madrid on alguns alumnes 
de 3er d’ESO  s’ocupen de la gestió de l’hort. 
(http://www.educa.madrid.org/web/ies.valmayor.valdemorillo/instalaciones/huerto.htm) 
 
Oferir a l’alumnat l’opció de triar una assignatura que els motivi i que pugui donar-li imputs 
positius des d’un inici, pot ser una manera de aconseguir que el projecte al voltant de l’hort don i 
millors resultats i uns millors resultats dels alumnes. Com marca el currículum els alumnes de 
1er a 3er d’ESO poden destinar de 2 a 3 hores setmanals per assignatures optatives i els 
alumnes de 4rt d’ESO poden dedicar fins a 9 hores. 
 

4.1.4. L’hort per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) 
 4.1.4.1 L’hort per alumnes amb discapacitats físiques. 
 
L’espai hort per alumnes amb discapacitats motrius i de llenguatge ha de ser un espai adaptat 
on aquest tinguin l’opció d’accedir a l’espai sense trobar barreres físiques i se´ls ofereixin eines 
per poder comunicar-se. Els accessos han d’estar preparats per que els alumnes arribin als 
espais de cultiu.  Amb aquests  espais adaptats els alumnes poden assolir més autonomia i 
realitzar algunes de les tasques pròpies de l’hort. A més el treball amb aquests alumnes es pot 
recolzar amb eines i recursos tecnològics i la tasca dels professors o professionals amb plafons 
informatius. 
Les eines tecnològiques com ara: comunicadors, ordinadors, softwares… milloren 
considerablement: 

 La comunicació i accés al currículum d’un infant usuari d’un sistema pictogràfic 
alternatiu a la comunicació i amb discapacitat motriu. 

 La feina del professional –el logopeda- encarregat en la creació i muntatge dels plafons 
comunicatius en tots els seus formats 

Un exemple d’aquest tipus d’hort adaptats el trobem a l’Hort adaptat al CEE l'Arborç de Mataró, 

aquests mateix model es podria extrapolar a centres d’educació secundaria amb alumnes amb 
problemàtiques similars. 
 
(Alumnes amb discapacitats visuals, l’hort d’aromàtiques amb cartels en Braille.) 

http://hortvilablareix.blogspot.com/
http://hortvilablareix.blogspot.com/
http://www.educa.madrid.org/web/ies.valmayor.valdemorillo/instalaciones/huerto.htm
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4.1.4.2 L’hort a l’aula d’acollida 
 
L’espai hort pot esdevenir un bon espai per realitzar tasques amb els alumnes nouvinguts. 
Aquests anys enrere la gran onada d’immigració als centres fa necessari un treball i un gran 
esforç per a la seva integració i familiarització amb la llengua, el barri i el centre. Aquesta tasca 
indispensable es porta  a terme amb bona part dins de les aules d’acollida. Un espai dedicat 
exclusivament per als alumnes nouvinguts. Tenint clar això, és necessari dissenyar activitats 
per a ells que els hi siguin útils per poder-se desenvolupar amb la nova llengua. Els alumnes 
nouvinguts per poder aprendre i interioritzar nous conceptes cal que visquin i experimentin 
coses palpables i reals, quin millor espai que l’hort per poder aconseguir la seva integració. 
L’hort i tot el que l’engloba els pot ajudar a comunicar-se i a fer aprenentatges funcionals per a 
la seva nova vida. 
Els objectius generals de les activitats dels alumnes de l’aula d’acollida a l’hort es podrien 
centrar en: 

 Aprendre vocabulari específic de la llengua catalana i a desenvolupar la competència 
lingüística en totes les seves vessants. 

 Observar directament  la natura i potenciar el respecte per a la natura i tot el que 
l’envolta 

 Conèixer aspectes nous sobre la nostra cultura. 

 Potenciar la comunicació i el diàleg dels alumnes nouvinguts. 

 Potenciar l’ús de les noves tecnologies com a recurs d’aprenentatge. 

 Participar activament en la vida de l’aula i de l’escola a través d’activitats dinàmiques i 
en grup. 

 
L’hort com a aula d’acolliment permet adaptar els elements curriculars tenint en compte la 
diversitat dels alumnes, planificar les àrees curriculars amb flexibilitat, facilitar agrupaments 
diversos que possibiliten l’atenció als alumnes nouvinguts, el seguiment de les activitats i el 
foment de l’ajuda entre iguals. 
 

4.1.4.3. L’hort dins els PQPI’s (Programes de qualificació professional 
inicial) i PTT’s (Pla de transició al Treball) 
 
Aquests programes presenten oferta formativa agrària amb 3 especialitats,agropecuària, 
jardineria i vivers, els alumnes d’aquests programes poden participar amb el treball a l’espai 
hort tant per utilitzar-lo com espai d’ensenyament-aprenentatge com per ajudar a mantenir els 
diferents espais exteriors dels centres de secundària i col·laborar com un membre més dels 
usuaris de l’hort escolar. 
Els objectius principals d’aquests programes son els següents: 

 proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un 
sector professional, 

 desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la 
inserció social i laboral, 

 ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg 
de la vida. 

 
PROJECTES D’APRENENTATGE SERVEI (Aps) 
Aquesta metodologia de treball està orientant tota una dinàmica de la xarxa escolar per la qual 
l’alumnat de secundària s’implica en l’aprenentatge de l’alumnat de primària i infantil (en 
aspectes com l’hort, el compostatge o les llegendes tradicionals agrícoles). Alumnes de PQPI-
PTT, de secundària, formen a grups d’alumnes de primària en matèries agroecològiques al 
voltant de l’hort. 
La tasca que desenvolupen es la d’ensenyar diferents aspectes de cultiu i manteniment de les 
plantes de manera teòrica i practica. 
P.E:  Projecte integrat els jardiners: Treball grans petits amb l’escola Catalunya. 

(http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/06/475_pqpi_catalunya.pdf) 
 
 

 

http://agroecologiaescolar.files.wordpress.com/2012/06/475_pqpi_catalunya.pdf
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4.1.5. L’hort utilitzat com a element de diversificació curricular 
 
Aula oberta i d’altres programes de diversificació curricular singular(PDC): 
 
Com indica la normativa per als alumnes que per causes diverses presenten mancances 
significatives en els seus aprenentatges, baix nivell d’autoestima i desmotivació per l’activitat 
escolar i, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives prou diferenciades 
de les de l’aula ordinària, o per als que a causa d’una disminució psíquica requereixen una 
metodologia més funcional, a tercer i a quart d’ESO en el cas de les aules obertes i en cursos 
inferiors segon d’ESO en el cas d’altres programes de diversificació curricular singular es 
poden organitzar, en el marc dels programes de diversificació curricular, entorns escolars en 
què prevalguin plantejaments més globals i activitats més funcionals que mantinguin la 
motivació de l’alumnat per a l’assoliment de les competències bàsiques. La peculiaritat de cada 
centre marcarà les línies específiques que caldrà desenvolupar per tal d’atendre-hi l’alumnat. 
Els alumnes que participen a l’Aula Oberta i d’altres programes similars segueixen algunes 
matèries seguint el currículum ordinari i altres les imparteixen a partir de la realització de 
diferents projectes la qual cosa, permet treballar continguts de forma més funcional i pràctica. 
Els programes normalment s’emmarquen en tres grans àmbits:   un àmbit de caràcter lingüístic 
i social; un àmbit científic i tecnològic; i un àmbit pràctic, que es poden desenvolupar també, 
agrupant-los mitjançant projectes interdisciplinaris. Dins de les activitats d’àmbit pràctic i 
d’expressió física es poden incloure i normalment s’inclouen tallers d’hort i de jardineria on es 
realitzen tasques de manteniment i renovació a les zones enjardinades del centre  i la creació 
d’espais de cultiu.  
Si el plantejament és bo i està ben plantejat totes les activitats dels diferents àmbits i 
assignatures dels PDC es podrien relacionar amb el treball a l’hort per tal de assolir un 
aprenentatge molt més significatiu. 
 
És important remarcar la importància dels PDC i projectes similar PQPI per tal de realitzar la 
tasca de manteniment diari i treball d’a peu dels espais de cultiu dels diferents centres. Podríem 
marcar com a fet de gran importància el treball d’aquests programes pel bon funcionament de 
l’espai hort en el dia a dia i pel futur d’aquests en benefici de tot el centre. Aquest fet es podria 
marcar com un punt clau per assolir l’èxit. 
 
 

 4.1.6.  L’hort com espai compartit entre generacions (Hort 
intergeneracional) 
 
L'objectiu principal d'aquesta tipologia de projecte és fomentar la participació de les famílies als 
centres, i apropant els infants a l'hort en conjunció dels pares i avis. Aquest model és adoptat 
per molts centres per tal d’organitzar el treball als espais horts i mantenir aquest espai de 
manera funcional al llarg del temps. A partir de l’aliança de diferents col·lectius,com ara 
AMPAS, pares o avis directament implicats al projecte, entitats externes de caràcter públic com 
ara plans o tallers d’ocupació es poden aconseguir resultats molt satisfactoris a nivell de 
manteniment i funcionalitat dels espais de cultiu dels centres. 
D’altres objectius podrien ser: 
 
1.     Millorar la participació de les famílies en activitats educatives organitzades des de l'aula i 
incloses en el PAC.  
 
2.     Potenciar l'intercanvi intergeneracional entre la 3a edat, els nens i nenes de l'escola i les 
seves famílies.  
3.     Establir col·laboracions entre l'escola i altres entitats de la ciutat.  
 
4.     Potenciar valors com el respecte, la col·laboració i l'ajuda mútua desinteressada.   
 
5.     Motivar les famílies per implicar-se en l'AMPA de l'escola. 
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És de vital importància que el disseny i coordinació d’aquesta tipologia d’hort la realitzin 
professionals de les institucions participants com ara professors,psicopedagogs o d’altres i sigui 
representada o tingui representació activa de tots els agents participants, professors (des de 
l’escola), representants de l’AMPA, pares i avis, i d’altres.  
A destacar pel seu model organitzatiu el projecte “Fem Arrels” a Sant Boi de Llobregat impulsa 
per l’escola Pedagogium Cos, l’AMPA d’aquest centre i la Fundació Privada Llar Sant Josep. 
 

4.1.7. L’hort plantejat com eina per a l’emprenedoria. 
 
Es podria plantejar de 2 maneres: com a projecte de curs  o bé incloure un projecte relacionat 
amb l’hort dins la nova assignatura optativa d’emprenedoria. 
 

4.1.7.1 Com a projecte de curs:  
 
 A través de la creació d’una estructura de funcionament empresarial col·lectiva com són les 
cooperatives s’intenta fer conèixer a l’alumnat la manera de crear i gestionar les seves pròpies 
empreses cooperatives. Així doncs l’alumne treballarà en la creació de la cooperativa , 
l’organització de l’empresa, buscant finançament, proveïdors i coneixent els diferents elements i 
maneres de funcionar d’aquest tipus d’empresa a més de treballar les diferents tècniques i 
filosofies de l’agricultura ecològica. A més finalment els alumnes obtenen els seus beneficis 
que poden ser destinats a diferents activitats de centre o destinades a accions socials fora del 
centre. 
 
L'inici del projecte comença al si l'equip directiu i de l'equip docent que han de triar el nivell i la 
tipologia de l'alumnat al que anirà dirigida l'activitat. És una activitat que s'ha de plantejar com 
un projecte de centre i ha de tenir una durada d’un curs sencer i s'ha de realitzar una 
planificació d'objectius trimestrals. A més es planteja el propòsit de consolidar l’activitat al 
centre per futurs cursos pel que es recomana fer un recull exhaustiu de tots els processos i 
avaluar el projecte en totes les seves fases tant per part del professorat com per part de 
l’alumnat. Es recomana la seva aplicació als darrers cursos de l’etapa educativa preferiblement 
quart d’ESO, sobretot pel fet d’orientar laboralment als alumnes participants de cara a la seva 
futura dedicació.  
Un cop triat el col·lectiu d'alumnes, nivell o assignatura, el treball comença creant o 
condicionant un espai al centre on es pugui cultivar (hort, hivernacle) o ampliar espais ja 
existents, un espai ja preparat fa anys, o bé buscar altres alternatives fora del centre dins 
l'àmbit agrari del municipi, a ser possible a prop del centre.  
 
Podríem classificar diferents punts d’execució del projecte:  
 
- Proposta i estudi del projecte i pressa de decisions per part de l’equip directiu.  
- Creació d’una comissió de professors encarregats del projecte.  
- Realització d’un 'planning' de treball i objectius per tal d’organitzar la dinàmica del projecte.  
- Creació i preparació d'un espai des de zero on realitzar les activitats proposades pel projecte, 
al pati del centre o be en algun espai o camp de titularitat municipal cedit per alguna entitat 
pública com l'ajuntament. Es tractaria de crear un espai cultivable i un hivernacle per la 
producció de planter. Condicionar espais ja existents o ampliar espais de cultiu nous. O bé 
recerca d'un espai o instal·lacions alternatives fora del centre però properes vinculat a l'entorn 
agrícola del municipi.  
- Formació bàsica als alumnes i inici del treball a l’espai.  
 
Es proposen els següents treballs materials o productes a produir pels alumnes:  
 

 Producció d'horta. Produir fruits de les diferents plantes hortícoles cultivades.  

 Productes elaborats de l'horta (Conserves, 4a gama,...). Elaboració de subproductes 
amb l'excedent o per poder mantenir el producte en un estat de conservació idoni per la 
seva posterior comercialització.  

 Producció de planter al hivernacle. Es tractaria de produir plantes aromàtiques i planter 
d'horta en petit format o testos.  
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Seguint les pautes i l'exemple del projecte Empresa Jove Europea que és un projecte educatiu 
que es porta desenvolupant des del curs escolar 1999-2000 i s'integra dins del Programa de 
Foment de Cultura Emprenedora, dissenyat per Valnalón en el marc de les 'Accions per al 
Foment de la Cultura Emprenedora en el Sistema Educatiu Asturià' EJE es desenvolupa al llarg 
d'un curs i comprèn set fases: la creació de la cooperativa: registre i imatge corporativa; 
l'organització de l'empresa i el seu organigrama; l'assignació de cooperativa sòcia; la cerca de 
proveïdors i elaboració de catàleg; la cerca de finançament i elaboració de comandes; la venda 
de productes; i la seva dissolució.  
Tots els anys, coincidint amb la 6ª fase d'aquest programa, el Servei de Formació Professional i 
Participació Educativa organitza un mercat de cooperatives en el qual els alumnes donen a 
conèixer els seus productes i procedeixen a la seva venda igual que ho faria una empresa 
convencional a través de diferents vies.  
Es proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia empresa. La forma jurídica triada és la 
societat cooperativa. D'aquesta manera, la cooperativa creada podrà comercialitzar els seus 
productes a diferents àmbits, mercats municipals o comarcals, xarxa del programa EJE, venta 
directa, mercats intraescolars, petites botigues, al mercat de pagès local setmanal, per 
posteriorment analitzar els resultats i repartir els beneficis obtinguts igual que qualsevol 
empresa real (els beneficis s'utilitzaran per subvencionar el viatge fi de curs, un sopar, una 
festa del centre, fins socials, etc…).  
 
Seguint l'exemple de la Life Learning Academy escola d’estudis superiors per alumnes de Sant 
Francisco amb el seu projecte Schoolyard to the Market  es pretén que els alumnes puguin 
comercialitzar puntualment els seus productes a mercats locals de Pagès del municipi, on a 
més podran establir relacions professionals amb la gent del sector i compartir experiències i 
inclús rebre consells dels professionals en la matèria.  
Si el projecte es recolza amb els programes EJE també hi ha l’opció de assistir al mercat anual 
de cooperatives que organitza Avalon.  
Una altra opció seria extrapolar el model a nivell local, nivell comarcal e inclús provincial creant 
mercats-punts de trobada durant diferents dates de l'any per poder comercialitzar els productes 
i compartir experiències. 
 
Per ampliar informació veure article d’innovació d’elaboració pròpia als annexes. 
 

4.1.7.2 Com a la matèria optativa: 
 
Com apunta el decret 51/2012 (pag.1) la matèria optativa d’emprenedoria té dos objectius 
fonamentals: d’una banda, ajudar l’alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari 
formatiu i professional, a fi d’adequar les seves capacitats a unes condicions laborals en 
continu procés de canvi i, de l’altra, fer-li prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa 
emprenedora, considerada no únicament com un conjunt de qualitats i habilitats necessàries 
per crear una empresa, sinó com una actitud general que pot ser d’utilitat en les activitats  
professionals, com en la vida quotidiana. El concepte d’emprenedoria ha d’incloure aquest 
doble vessant: una educació bàsica en actituds i experiències emprenedores que potenciaran 
l’autonomia, la iniciativa i la confiança en un mateix, i un concepte més específic de formació 
dirigit vers la capacitació per a l’elaboració d’un projecte d’emprenedoria. 
Es podrien relacionar els objectius fonamentals  de l’assignatura optativa amb el treball a l’hort i 
l’agroecologia que és un sector amb gran potencial econòmic en l’actualitat. Es podria realitzar 
a nivell de classe o a nivell de grup petit. 
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5. Classificació i propostes concretes d’activitats 
 

A continuació es fa una proposta per tal d’organitzar activitats a l’hort a nivell centre. 
Aquesta proposta està plantejada per activitats segons la seva durada, el seu caire més 
didàctic o més purament pràctic i es proposa un llistat d’activitats per cada tipus d’activitat. 
Es fa una proposta de plantilla de fitxa d’activitat i programació d’activitat per tal de que els 
professors realitzin el registre de les diferents activitats que es van realitzant a l’hort per tal de 
que es puguin aprofitar d’any a any i també per que es puguin organitzar la seva feina amb 
l’activitat de cara al treball a l’hort. 
Es proposen també unes rúbriques d’avaluació per tal de valorar l’èxit de les activitats (per part 
dels alumnes) i també per avaluar als alumnes (per part dels professors). 

 
 

5.1  Classificació de les activitats segons la seva durada 
   

Seguint i extrapolant un model que em sembla molt adient, com és el del llibre “L’hort escolar 
ecològic” de Montse Escutia es poden classificar les activitats en: 

 
-Activitats de sessió única (ASU): poden coincidir amb la durada d’una sessió de classe, uns 
60 minuts, segons Escutia permeten que el temps d’experimentació o de construcció i el 
d’interrogació, observació i anàlisi dels resultats sigui en la mateixa sessió. Aquesta tipologia 
d’activitat és recomanada per les assignatures que utilitzin l’espai hort com a recurs educatiu 
puntual. Ja sigui amb visites trimestrals programades o visites puntuals per treballar aspectes 
concrets. 

 
-Activitats obertes curtes (AOC): per realitzar-les són necessàries dues o tres sessions, 
normalment poden coincidir amb activitats que requereixin de recerca determinada o de tems 
d’espera per la realització de petits experiments. Podem marcar una durada inferior o igual a 3 
sessions (≤ 180 minuts). 

 
-Activitats de seguiment puntual (ASP): un cop dinamitzades en una sessió(≤60 min.), cal 
fer-ne un seguiment d’observació per veure'n els resultats, realitzar-ne anotacions i extreure’n 
conclusions. Aquesta tipologia d’activitat és recomanada per les assignatures de caire 
experimental. 
 
-Activitats de temporada (AT): fan referència a les activitats experimentals que requereixen 
un període llarg d’execució. Sovint es mouen en funció del cicle de creixement de les plantes. 
Poden durar tot el curs escolar. Per dur-les a terme, també caldrà realitzar anotacions i 
registres puntuals. 
 
A aquestes activitats esmentades per l’autora del llibre “L’hort escolar ecològic” que són 
purament didàctiques jo afegiria d’altres més funcionals i manipulatives i també bàsiques pel 
funcionament de l’espai hort com ara: 
 
-Activitats de preparació (AP): dins les quals tindríem que incloure les activitats per tal 
d’acondicionar el terreny en cada moment, com ara la llaurada, l’aplicació d’adobs orgànics, els 
moments de sembra o plantació i d’altres d’aquet tipus. Aquestes activitats més físiques es 
tindrien que plantejar també amb un transfons pedagògic. 
 
-Activitats periòdiques de manteniment (APM): farien referència a feines concretes com el 
control de les herbes adventícies, regs manuals, entrecavats, esporga d’algunes plantes i 
d’altres. 
 
-Activitats de recol·lecció i manipulació (ARM): farien referència a totes aquelles que es 
plantegin per fer als diferents moments de collita i posterior elaboració del productes. 
 
Aquesta classificació ens servirà per organitzar el Planning de treball i ús de l’espai hort 
marcant en un Planning mensual les sigles, els horaris i els grups classes que les realitzara 
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5.2    Classificació segons la grandaria del grup de treball 
 
Un altre classificació que ens pot ser útil de cara a la planificació del treball a l’hort és la 
randaria de grups de treball. Podríem fer 3 subgrups o grandària de grups de treball: 
 
Grup Gran, grup classe sencer.  
Aquesta fórmula grup no és gaire recomanable pel treball a l’hort, ja que els horts tenen unes 
dimensions limitades i una elevada afluència pot ser perjudicial pel bon funcionament de l’espai 
hort, per exemple no és recomanable trepitjar els espais cultivables en excés, ja que la terra es 
compactaria i seria contraproduent pels cultius.  
Si es treballa en aquest format es recomanable dividir el grup en grups petits i que aquests 
vaguin passant per torns per fer les observacions o els diferents treballs que tinguin que fer i la 
resta de subgrups poden anar treballant omplint informes, fitxes o qüestionaris a les zones 
perifèriques a l’hort. 
Recomanat per activitats de observació recolzada amb treballs d’anotació. 
 
Grup mitjà, mig grup classe. 
Aquesta fórmula de grup seria més gestionable de cara al treball a l’hort però continua sent 
necessari el fraccionament del grup més petits per treballar sense produir interferències 
negatives a l’espai hort. 
Recomanable per activitats d’observació i també de manipulació i manteniment però aquestes 
molt ben organitzades. 
 
Grup petit, grups de 4 a 8 alumnes. 
Es una mida molt bona per la realització de qualsevol tipus d’activitat, permet el control del grup 
i el treball de tots els membres dins l’espai hort. 
 
 

5.3  Proposta d’activitats segons la seva durada amb breu descripció: 
 

Totes les activitats aquí proposades es poden adaptar a diferents nivells segons la profunditat 
amb la que es vulgui tractar el tema en concret, considerant sempre els objectius, els 
continguts curriculars i els criteris d’avaluació establerts a la normativa. 
Aquí es proposen algunes activitats però les possibilitats poden ser infinites. 
 
 Activitats de sessió única ASU (≤60’):  
 
-Realització d’un croquis de l’hort utilitzant la cinta mètrica. Matèries: Matemàtiques/Tecnologia 
 
Sobre el terreny a ma alçada es tracta de que els alumnes facin un croquis de l’espai hort amb 
el màxim de mesures possibles i utilitzant mides amb triangulació.  
 
-Realització de plànol a partir de croquis. Matèries: Matemàtiques/Tecnologia 
 
Amb les dades obtingudes i anotades al croquis es tractaria de realitzar el plànol a net, ja sigui 
amb tècniques manuals o amb programes informàtics. 
 
-Disseny i organització de l’espai hort. Matèria: Tecnologia 
 
Es pot ampliar l’activitat fent propostes de disseny o organització de l’espai hort. 
 
-Treball de les escales Matèries: Matemàtiques/Tecnologia 
 
Aprofitant el croquis i el plànol de l’espai hort realitzats treballar les diferents escales a partir de 
diferents dibuixos. 
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-Mesura de l’hort. Dimensionat(m²) i cubicatge (m³). Matèries: Matemàtiques/Tecnologia.  
 
A partir d l’utilització de la cinta mètrica, flexòmetre o diferents tècniques de mesura com la 
triangulació o l’utilització de quadrats de m², teorema de Pitàgores, calculem superfícies en m². 
Després podem calcular volums en m³ a partir de les dimensions obtingudes inicialment.  
 
-Mesura de valors del sol i l’aigua (conductivitat i pH). Matèria: Química 
 
La pràctica consistiria en agafar diferents mostres de terra de l’espai hort de diferents punts i 
estrats i fer l’anàlisi del valors del pH (Concentració d’ions hidrogen) i la conductivitat 
(concentració de sals). Comparar valors obtinguts i treure conclusions. 
 

Veure: http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/medio_mod1.1.htm 

 
-Mesura del pH amb col Llombarda. Matèries: Química 
 
Es bull col llombarda (el doble de col que aigua), amb l’aigua colorida obtinguda freda tirem per 
un costat bicarbonat (bàsic) i per un altre costat vinagre (àcid), observem i comparem els colors 
que em obtingut amb cada una de les proves. Fem el mateix procés amb la terra del nostre hort 
(una punteta de cullera) i així podrem veure aproximadament si el nostre sol es més aviat àcid 
o bàsic. 
 
-Mesura de la textura del sol I (mètode xurret) Matèries: Ciències naturals/Física i química 
 
Es tractaria de comprovar si la terra del nostre hort és més aviat argilosa, llimosa o sorrenca.  
A partir del mètode del “Xurret”, s’ha de mullar un grapat de terra i intentar fer un cilindre amb 
les mans, després d’aconseguir fer el cilindre s’intenta fer un anell amb ell, segons el resultat 
obtingut deduirem la textura de la nostra terra. 
• Comencem fent un “xurret” de la mida d’un llapis, si ens costa molt i se’ns trenca vol dir que 
tenim una terra molt sorrenca. 
• Si no es trenca seguim modelant el “xurret” fins aconseguir la mida d’una palleta per beure i 
intentem fer  
una anella. Si l’anella es trenca vol dir que la terra és sorrenca-llimosa 
• Si fins ara no s’ha trencat, podem seguir fent un “xurret” de la mida d’un espagueti i 
seguidament intentem fer una anella amb aquest. Si l’anella es trenca vol dir que la terra és 
força llimosa amb una mica d’argila. 
• Finalment quan podem fer un “xurret” de la mida d’un espagueti i fer-ne una anella sense que  
es trenqui, ens diu que la terra és argilosa. 
 
-Mesura de la textura del sol II(mètode ampolla d’aigua) Matèries: Ciències naturals/Física i 
química 
 
Amb aquest mètode s’aconsegueix veure els tants per cent de argiles, llims i sorres que conté 
el nostre sol.  
S’agafa un bon grapat de terra (1/4 d’ampolla) i es fica a una ampolla de plàstic transparent, 
s’omple l’ampolla amb aigua fins la meitat, es mou per barejar i es deixa reposar. La terra 
precipitarà per capes, part baixa sorres, part mitja llims i part alta argiles. A partir d’aquí es 
dedueixen els % i amb un triangle textural es calcula la textura del nostre sol. 
 
 
-Descobrir la vida al sol. Matèria: Ciències naturals 
 
A partir de diferents mostres de terra de l’hort i voltants, es posa sobre un fons blanc (foli, din A-
4) i amb la lupa binocular s’anoten totes les formes de vida observades.  
 
-Construcció d’elements senzills per l’hort( molinet,brúixola,pluviòmetre,termòmetre,cartells, 
caixes niu, menjadors per ocells.) Matèria: Tecnologia 
-Construcció d’un caça-papallones Matèria: Tecnologia 
-Germinador amb ampolla Matèria: Tecnologia 
 

http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/medio_mod1.1.htm
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Es tracta de la construcció de diferents elements de fàcil construcció a l’aula taller. 
 
-Manteniment  d’eines Matèria: Tecnologia 
 
De tant en tant és necessari endreçar, netejar i posar a punt les eines que s’utilitzen a l’hort. 
També es pot realitzar un inventari per treballar els noms i per controlar del que disposem al 
nostre magatzem. 
 
-La planta i les seves parts Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
A partir de la retirada de plantes no convidades a l’hort, s’aparten les més desenvolupades per 
tal d’observar-les. Es dibuixen les seves parts (Arrel, tija, fulla i flors). Amb l’observació amb 
lupa binocular es dibuixen també detalls d’aquestes amb els noms de les seves parts. 
 
 
-Testos amb autoreg amb ampolles reciclades Matèria: Tecnologia 
 
Construcció a l’aula taller de testos amb autoreg amb aquest sistema. 
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- Autoreg casolà  Matèria: Tecnologia 
 
Aplicació d’aquest sistema a algunes de les nostres plantes a l’hort. 
 

 
 
El reg es produiria per la condensació de l’aigua evaporada a les parets de la garrafa, lliscant 
aquesta cap al terra. 
 
-Construcció d’ espantaocells Matèria: Tecnologia 
 
-Cartolines atraients d’insectes Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
Els colors de les flors son atraients per a diferents insectes, es tractaria de fer una valoració 
científica de quins colors atreuen a major número d’insectes. 
 
-Taller de dites populars de l’hort Matèries: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua 
estrangera. 
 
Es tractaria de fer una recopilació de dites populars sobre els horts. 
 
-Creem poemes i cançons sobre l’hort Matèries: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua 
estrangera. 
 
-Inventari d’insectes Matèria: Ciències naturals 
 
-Inventari d'herbes adventícies Matèria: Ciències naturals 
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 Activitats obertes curtes AOC(≤ 180): 
 
-Realització d’un Planning de treball Matèries: Ciències socials,ciències naturals i informàtica 
 
Per tal d’organitzar la feina es pot proposar com exercici de grup la realització per part de 
l’alumnat d’un planning de treball, que inclogui les diferents feines a realitzar en els diferents 
periòdes del curs. 
 
-Realització d’un calendari de cultiu Matèries: Ciències socials,ciències naturals i informàtica 
 
Disseny d’un calendari per mesos i feines a realitzar. 
 
 
-El blanqueig de les verdures (api i escarola) Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 

Hi han verdures que es blanqueixen per la seva comercialització,  a partir de la limitació de la 
arribada de llum sobre les seves tijes o fulles d’algunes verdures com l’api i l’escarola. 
Es tractaria d’utilitzar diferents sistemes per realitzar aquesta operació. 
 
-Comprovem l’erosió del sol. Matèria: Ciències naturals 
 
Diferents contenidors s'emplenen de terra a ras, alguns es cobreixen amb diferents cobertures i 
s’aplica aigua simulant pluja, es tracta de comprovar l’efecte que té la pluja sobre la terra nua o 
amb cobertura. 
 
-La descomposició dels aliments i altres. Matèria: Ciències naturals 
 
Enterrant diferents aliments i materials comprovarem la capacitat que tenen de descomposició 
en el temps. 
 
-Construcció d’una premsa Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
A l’aula taller construïm una premsa per tal d’assecar plantes i posteriorment realitzar un 
herbari. 
 
-Construcció d’un germinador d’hivern Matèria: Tecnologia 
 
A l’aula taller construïm un germinador que és com un petit hivernacle però en format petit per 
tal d'avançar la producció de planter pel nostre hort. 
 
-El formiguer de les formigues de l’hort Matèria: Ciències naturals 
 
Es tracta d’agafar unes quantes formigues de l’hort i posar-les a un terrari per tal d’observar el 
seu comportament. 
 
-La llavor des de dins a partir de llavors de l’hort. Matèria: Ciències naturals 
-L’interior de la flor a partir de flors de l’hort. Matèria: Ciències naturals 
-L’interior del fruit a partir dels fruits de l’hort Matèria: Ciències naturals 
-Investigacions sobre % de germinació de llavors Matèria: Ciències naturals 
-Condicions de germinació Matèria: Ciències naturals 
 
-Dibuix, figura o nom amb llavors. 
 
Es tractaria de sembrar llavor amb una plantilla d’un dibuix o unes lletres  
 
 
-Productes de proximitat o productes de lluny. Matèria: Ciències socials 
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-Experiment de maduració Matèria: Ciències naturals 
 
A partir de l’etilè que produeixen els fruits madurs. 
 
-Construcció d’hort vertical amb palets Matèria: Tecnologia 
 
A partir de palets reciclats es planteja l’adaptació d’una estructura de plantació per plantar en 
parets. 
 
-Disseny i construcció d’estructures amb canyes per emparrar les enfiladisses 
 Matèria: Tecnologia 
 
Construcció de diferents estructures de diferents formes i models amb canyes per utilitzar a 
l’hort com recolzaments de plantes enfiladisses, per fer petites cabanes verdes,... 
 

 
 
 
 Activitats de seguiment puntual ASP(≤60’): 
 
-Construcció d’un pluviòmetre i pressa de dades durant el curs Matèries: Ciències naturals/ 
Tecnologia / Informàtica. 
 
L’activitat s’inicia amb la construcció d’un pluviòmetre a l’aula taller i la posterior operació de 
pressa de dades durant tot el curs. 
 
-Estaques indicadores del nivell de pols Matèria: Tecnologia 
 
Construcció d’estaques amb cinta adhesiva de dos cares per tal de comprovar la quantitat de 
pols de terra que mou el vent. I poder valorar el fenomen de l’erosió amb el vent. 
 
-Cultiu amb contenidor amb terra de diferents nivells del sól de l’hort Matèria: Ciències naturals 
 
Activitat per la comprovació  de la fertilitat dels diferents estrats del sol. 
 
-Comparació de cultius amb i sense treballs culturals Matèria: Ciències naturals 
 
Activitat per la comprovació  del creixement de les plantes segons les condicions de cultiu. 
 
-Comparació de diferents tipus de substrat Matèria: Ciències naturals 
 
Activitat per la comprovació  de la fertilitat i qualitat dels diferents substrats comercials pel cultiu 
en contenidor. 
 
-Comparació de diferents tipus d’adobs Matèria: Ciències naturals 
 
Es tractaria de fer proves en diferents parcel·les per tal de comprovar la fertilitat que 
proporcionen els diferents tipus d’adob d’origen vegetal o animal. 
 
-El cuc de terra (llombriu) el nostre soci Matèria: Ciències naturals 
 
Estudi dels beneficis que aporten els cucs de terra al nostre espai hort. 
 
 
 
-Preparem habitatges per als insectes. Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia. 
 
Disseny i construcció de diferents models d’habitatges per acollir insectes. 
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-Preparem caixes niu pels ocells. Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia. 
 
Construcció a l’aula-taller de diferents models de caixes niu per que els ocells nidifiquin als 
arbres del centre. 
 
-Preparem menjadors pels ocells. Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia. 
 
Construcció a l’aula-taller de menjadors per poder alimentar a ocells i poder fer observació de 
diferents espècies d’ocells. 
 
-Recerca i estudi d’insectes. Matèria: Ciències naturals 
 
L’activitat comença amb la caça de diferents insectes per tal de identificar-los i classificar-los al 
laboratori. 
 
-Construïm sistemes de reg amb material reciclat ( garrafes d’aigua plàstic) Matèria: Tecnologia 
 
Construcció i experimentació de diferent models de regs i comprovació de la seva efectivitat. 
 
- El viver de cargols Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
Construcció a l’aula taller d’un habitacle per ficar els cargols que anem trobant per l’espai hort i 
donar-lis les condicions adequades per tal de que es reprodueixin i poder fer l’observació del 
cicle biològic sencer del cargol. 
 
-Realitzem adobs i insecticides amb plantes Matèria: Ciències naturals 
 
A partir de diferents plantes com l’ortiga o la cua de cavall es poden elaborar adobs i 
insecticides per tal de nodrir i protegir el nostre hort. 
 
-Construcció de trampes per insectes i mol·luscs. Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
-Construcció de trampes cromàtiques Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
 
 -Activitats de temporada AT ( llarga durada): 
 
-Creació d’un bloc Matèries: Informàtica/ Tecnologia. 
 
A partir d’una plataforma per la creació de blocs, crear un bloc per l’hort del centre, on puguin 
participar i publicar tots el alumnes. 
 
-Herbari digital Matèries: Informàtica/ Tecnologia. 
 
Arxiu informàtic de les plantes que trobem a l’hort i al centre. 
 
-Creació d’un banc de llavors d’àmbit local o comarcal  Matèries: Ciències socials / Ciències 
naturals / Tecnologia. 
 
Fer una crida a l’alumnat per tal de que busquin llavors hortícoles de coneguts i familiars per tal 
de fer un banc de llavors de varietats curioses o amb unes característiques especials. 
 
- Anotacions a llibre de camp (per escrit o digital) sobre l’hort de tardor i l’hort de primavera 
Matèries: Informàtica / Tecnologia / Ciències naturals 
 
Realització durant tot el curs d’un quadern individual on s’anoten les diferents experiències a 
l’hort. 
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-Zona hort cuina, Zona hort farmàcia, Zona hort espècies Matèries:Ciències socials / Ciències 
naturals 
 
Creació de diferents zones de plantes amb usos específics a l’espai hort. 
 
-Yes, we plant !!! Matèries: Llengua anglesa / Llengua catalana. 
 
Consistiria en enfocar totes les accions referides a l’hort amb un context de llengua anglesa. 
 
-L’hort en diferents idiomes Matèries: Llengües en general 
 
Es tractaria de realitzar un glossari de vocabulari específic de l’hort amb diferents traduccions 
(Català, castellà, anglès,italià,...) 
 
-Construcció i utilització d’un compostador Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
Construcció d’un compostador casolà a l’aula taller, i utilització d’aquest. 
 
-Compost si o compost no Matèria: Ciències naturals 
 
Experiment de comprovació dels beneficis que aporta el compost a l’espai hort. Valoració de 
resultats i conclusions. 
 
-Projecte RRR(reduir, reutilitzar i reciclar)  amb l’hort com eix central 
 
 
-Construcció i utilització d’un vermicompostador Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
 

Construcció d’un vermicompostador amb cucs de terra a l’aula taller, i utilització d’aquest. 
 
-Experiments d’associació de cultius Matèria: Ciències naturals 
-Creació d’un herbari de plantes d’hort Matèria: Ciències naturals 
-Creació d’un herbari de males herbes Matèria: Ciències naturals 
-Parcel·lació per vitamines Matèria: Ciències naturals 
-Recull de receptes familiars amb verdures i herbes de l’hort Matèries: Ciències naturals/ 
Tecnologia / Ciències socials 
-Àlbum fotogràfic de les flors i altres fenòmens de l’hort Matèries: Ciències naturals/ Tecnologia 
 
 
 Activitats de preparació AP (un parell de setmanes abans de la plantació) 
 
-Llaurem l’hort 
-Adobem el terreny 
-Entrecavem  
-Preparació de cobertures (paja, triturat,fulles,...) 
-On plantem cada cosa( sistemes de rotació). 
-Equip d'assessorament de plantació. 
-Condicionament del sistema de reg. Reparacions, ampliacions,... 
-Germinem llavors. 
-Produïm planter en recipients reciclats. 
-Sembra de patates. 
-Època de plantació al centre 
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 Activitats periòdiques de manteniment APM (Activitats setmanals) 
 
-Escatem herbes petites. 
-Arranquem herbes d’arrel. 
-Esporga de les tomaqueres. 
-Lliguem les plantes a les estructures. 
-Reparacions puntuals del reg. 
-Entrecavem per airejar el terreny. 
-Recolzem al sistema de reg amb regs manuals puntuals i localitzat. 
-Apliquem les esmenes i purins casolans 
 
 
 
 
 Activitats de recol·lecció i manipulació ARM  
 
-Dia setmanal de la collita 
-La setmana de l’enciam 
-Realització de conserves 
-Taller de cosmètics, olis i ungüents de plantes aromàtiques 
-Avui fem una amanida 
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5.4.  Model de fitxa d’activitat + fitxa programació activitat a omplir pels professors: 
 
A continuació es proposa un model de fitxa per tal de fer un  registre per part de tots els professors que participin al projecte de l’hort. 

EXEMPLE DE FITXA D’ACTIVITAT: 

GRUP 

CLASSE 

TIPOLOGIA 

GRUP 

TIPUS D’ACTIVITAT I 

DURADA  

TRIMESTRE CURS ESCOLAR PROFESSOR 

E.S.O. Gran/mitjà AOC ≤180 min. 1er i 3er.  2012-2013 Xavier Haro Ruiz 

ÀREES/MATÈRIES  TÍTOL  ACTIVITAT 

Ciències 
naturals/Biologia 

“ESTUDI DE LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES” 

 

OBJECTIUS i CONTINGUTS 

- Estudiar els diferents tipus de reproducció sexual i asexual a partir de treball pràctic amb la realització, manipulació i cultiu de :  

- Esqueixos, bulbs, rizomes i estolons.  

- Recollir  flors, fruits i llavors tant de plantes hortícoles com de plantes adventícies, per la seva posterior observació tant al terreny com al laboratori. 

METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

Metodologia:  

-Treball amb grups petits (3-4 persones) 

-Preparació i plantació d’esqueixos de diferents espècies 

-Manipulació i sembra de bulbs , rizomes i plantació d’estolons. 

-Observació i recollida de diferents flors, fruits i llavors de diferents plantes . 

-Observació dels arrelaments, i diferents creixements en diferents materials vegetals 

Materials i recursos: 

-Diferent material vegetal, substrat universal, hormones d’arraigament. 

D’APRENENTATGE D’AVALUACIÓ 

4. Explicació teòrica sobre el terrreny 
5. Aplicació  pràctica de la teoria 

aplicada. 
6. Cada grup treballarà de forma 

pràctica a l’hort o a l’hivernacle: 
Com es fa un esqueix 
Com es fa un acodo. 
Diferenciar entre bulbs, tubercles i 
rizomes. 
Identificació de les diferents parts 

1. Realització d’un dossier, qüestionari o 
fitxa de camp de les feines realitzades. 
2. Presentació del document a net amb 
conclusions i comparacions amb altres 
reines com p.e. l’animal. 
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d’una flor. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Reconeix els diferents tipus de reproducció i  els diferents tipus de materials vegetals. 
2. Realitza els treballs correctes per a cada material vegetal. 
3. L’actitud en vers l’activitat, els companys i el docent. 
4. El comportament general 

 
 

PROGRAMACIÓ DE L’ACTIVITAT 

SESSIÓ DESCRIPCIÓ TREBALL EN: LLOC TEMPS RECURSOS A. DIVERSITAT 

1       

2       

3       
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5.5. Rubrica avaluació alumnat que participa a les activitats a l’hort  
 
Nom:                                                                    Data: 
 
Grup: 
 
Professor Responsable:  
 
Assignatura:                   

 
Activitat:   
 

 

ÀREA D’ADQUISICIÓ 
D’HÀBITS 

SEMPRE HABITUALMENT POQUES 
VEGADES 

MAI 

 Assisteix a 
l’activitat 

    

 És puntual a l’inici i 
al final 

    

 Respecta les 
normes establertes 

    

 Participa en les 
dinàmiques de 
l’activitat 

    

 Fa un ús adequat de 
l’espai 

    

 Segueix les 
indicacions del 
responsable 

    

 Participa activament     

 
 
 
Observacions: 
 
........................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 
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ÀREA DE SOCIABILITAT SEMPRE HABITUALMENT POQUES 
VEGADES 

MAI 

 Mostra respecte als 
companys 

    

 Mostra respecte als 
professors 

    

 Es dirigeix als altres 
adequadament 

    

 S’integra en el grup 
d’iguals  

    

 Integra als nous 
companys 

    

 Tolera l’espera     

 Pot compartir espais i 
material 

    

 Accepta les 
crítiques/correccions 

    

 És col·laborador     

 Accepta opinions 
diferents a la pròpia 

    

 Fa propostes     

 
 
Observacions: 
............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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ÀREA D’HABILITATS / 
CAPACITATS 

SEMPRE HABITUALMENT POQUES 
VEGADES 

MAI 

 Hi participa com a 
usuari  

    

 Mostra interès pel 
treball a l’espai 

    

 Realitza les tasques 
encomanades 

    

 Fa consultes     

 Organitza l’espai 
propi i el comú 

    

 Té cura del material     

 Atén adequadament 
les demandes 

    

 Accepta supervisió     

 Manté un clima 
adequat a l’espai 

    

 És responsable en 
les seves tasques 

    

 Treu profit de 
l’activitat 

    

 

Observacions: 
........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 
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5.6. Rubrica d’avaluació d’activitats a l’hort 
 
 
 

Items 1 2 3 4 

S'han potenciat les relacions 
interpersonals 

    

S'han desenvolupat les habilitats en la 
materia  dels participants 

    

S’han cobert els objectius I continguts 
marcats. 

    

S'han desenvolupat habilitats socials.     

Ha millorat el rendiment dels alumnes      

Ha millorat l'aprenentatge dels alumnes     

Ha millorat el rendiment productiu de 
l'alumnat i la definició en el seu treball 

    

Hi ha hagut interès per l’activitat a l’hort.     

S'ha incentivat els valors positius del 
treball en grup  i la cooperació. 

    

El resultat general de l'activitat  a estat 
satisfactori. 

    

L'activitat ha permès una bona gestió del 
temps per la realització de la pràctica 

    

El resultat general de l'activitat  a estat 
satisfactori. 

    

S'ha millorat la confiança del alumnat     

Els docents s'han coordinat correctament     

Valors: 1 (Dolent/Poc), 2 (Regular/Suficient), 3 (Bo/Bastant), 4 (Molt bo/Molt) 
 
 

Observacions: 
..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
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6.Competències bàsiques i activitats al voltant d'aquestes 

 
 
 
Com apunta la normativa a la llei orgànica 2/2006 del 3 de maig, d’educació la que estableix 
l’organització i el funcionament de l’educació en valors i els temes transversals del currículum 
(art.19 i 121) i així es recull al RD 1631/2006 del 29 de desembre, pel que s’estableixen les 
ensenyances mínimes corresponents a l’ESO i al RD 1467/2007 del 2 de Novembre l’estructura 
del Batxillerat. 
La normativa estableix aquestes ensenyances amb aquestes característiques: 
 
-Interdisciplinarietat 
-Transversalitat: deu ser tractada per totes les assignatures 
-No son paral·leles si no part del currículum 
-Les relacionen amb les competències bàsiques 
 
Així els temes transversals estan òbviament relacionats amb les competències bàsiques, 
introduïdes com element curricular per la LOE i que es consideren aprenentatges 
imprescindibles pels alumnes. I són les competències específiques centrades en conviure i 
habitar el món, la competència de coneixement i interacció amb el món físic amb el treball 

sobre l’educació ambiental, l’educació para el consum, l’educació para la salut i la competència 

social i ciutadana sobre les educacions per a la pau, la convivència i la interculturalitat,i en 
menor mida la competència d’autonomia i iniciativa personal i la lingüística les que més tracten 
els temes transversals. 

 
 
Com s’ha esmentat amb anterioritat l’hort escolar té una funció interdisciplinari dins del centre 
com a espai o entorn d’ensenyament-aprenentatge i a partir d’ell es poden tractar moltes 
matèries, però cal remarcar el seu pes per treballar matèries transversals i així les 
competències esmentades en el paràgraf anterior. Però l’hort escolar no només es limita al 
tractament d’aquestes competències si no que avarca en major o menor grau la totalitat de les 
competències bàsiques. A continuació es detalla el seu anàlisi. 
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6.1. Anàlisi de les competències bàsiques treballades a l’hort. 
 
 

A. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: 
 
A.1. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES: 

1.- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Saber expressar observacions, explicacions, pensaments i emocions 
 Argumentar propostes orals i escrites 
 Expressar oral i per escrit dibuixos i esquemes 
 Interpretar textos i documents visuals ( estàtics i dinàmics) 
 Dialogar i comunicar amb el grup adequadament  

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort escolar 

 
 
“…permetre interactuar i dialogar amb altres 
persones de manera adequada i apropar-se a altres 
cultures; expressar observacions, explicacions, 
opinions, pensaments, emocions, vivències i 
argumentacions; gaudir escoltant, observant, llegint 
o expressant-se utilitzant recursos lingüístics i no 
lingüístics; aprofundir en la interpretació i 
comprensió de la realitat que ens envolta i el món. 
D'aquesta manera es potencia el desenvolupament 
de l'autoestima i confiança en si mateix per 
esdevenir un ciutadà o ciutadana responsables que 
estiguin preparats per aprendre al llarg de tota la 
vida.” 

.Escoltar les explicacions del professor de què, com, 
per què i quan és fan les diferents tasques 
.Saber explicar el que es vol correctament i 
oportunament 
.Redactar i presentar correctament els treballs 
.Assessorament de persones enteses de diferents 
àmbits: avis, pares, persones amb hort ecològic, 
xerrades sobre sostenibilitat... 
.Aprofitar la informació que els propis alumnes 
(provinents de llocs diferents) aporten sobre 
tècniques, llavors i tasques 
.Treballar els tipus de reg i el més adient per l’hort 
nostre 
.Evolució de les eines. Recórrer a menys 
tecnològiques i/o modernes per motius variats 
.Necessitat d’ un treball lingüístic previ, significat de 
conceptes relacionats amb l’hort (ex: “tubèrcul”) 
.El / la nen/a en relació al grup:saber escoltar / saber 
esperar el torn de paraula / ser capaços d’introduir el 
vocabulari nou. 
.Saber escriure, relatar fets a partir d’ una necessitat, 
explicar-se, compartir informació. 
.Treballar els records, la memòria (què varem 
plantar, on , quan), explicar això que hem fet. 

 
 

Propostes de possibles activitats 

.Realitzar un reportatge fotogràfic, per grups al llarg del curs sobre les tasques a l’hort i fer un muntatge 

.Realització de publicació trimestral en format de revista. “BUTLLETI DE L’HORT” 

.EL BLOG DE L’HORT. 

.Difusió per Facebook, Twiter I d’altres de les activitats de l’hort. 

.Disseny de cartells 
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2.- Competències artístiques i culturals 

 Crear amb tota mena de materials, suports i tecnologia informàtica  
 Representacions dels fenòmens i la realitat quotidiana. 
 Planificar els processos creatius 
 Expressar-se amb el dibuix i els materials. 

 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

 
“…implica posar en joc habilitats de pensament 
divergent i convergent, ja que comporta elaborar 
idees i regular sentiments propis i aliens; 
trobar fonts, formes i vies de comprensió i expressió; 
planificar, avaluar i ajustar els processos creatius 
necessaris per aconseguir uns resultats, ja sigui en 
l'àmbit personal com en l'acadèmic. Es tracta, per 
tant, d'una competència que facilita tant expressar-
se i comunicar-se com percebre, representar, 
comprendre i enriquir-se amb diferents realitats i 
produccions del món de l'art i de la cultura 
considerat en el sentit més ampli del terme.” 

.Assessorament de persones enteses de diferents 
àmbits: avis, pares, persones amb hort ecològic, 
xerrades sobre sostenibilitat... 
.Aprofitar la informació que els propis alumnes 
(provinents de llocs diferents) aporten sobre 
tècniques, llavors i tasques 
. Aprofitar les collites per donar receptes i fomentar 
el consum d’hortalisses  
.Compartir parcel·les amb altres equips de diferents 
grups i/o nivells 
.Respecte pel treball fet en una mateixa parcel·la, 
per altres persones 
.Saber compartir les tasques, organitzar-se  
. Repartir justament  i amb criteri, les collites 
. Organitzar entre tots la feina i acceptar 
suggeriments de qualsevol membre del grup 
.Comparar el que mengen a casa i el menjar 
ecològic. 
.Fer recerca d ’on venen els aliments. 
.Contrast / diferencia dels productes que trobem al 
mercat i els que produïm nosaltres a l’hort. 
.Productes d’hivernacle / camp / agricultura 
tradicional. 
.Parlar dels diferents tipus d’alimentació  
.Cost de cada tipus de producció (cost de ma d’obra, 
TRANSPORT, DISTÀNCIES DES DE PRODUCCIO 
A CONSUM , etc) 
.Comparació de diferents tipus de LLAVORS, què és 
una llavor transgènica, una espècie autòctona, etc. 
Banc de llavors a l’escola ? Intercanvi de llavors ?  
 

Propostes de possibles activitats 

.Disseny d’un plànol. Elaboració de plànols de l’hort i de la distribució de parcel·les (dibuix tècnic) 

.Elaboració de conserves: anàlisi de les diferents tècniques de conservació dels aliments 

.Cultiu d’aromàtiques:relació amb les tradicions curatives, d’adob, perfums i altres manifestacions culturals 
com Sant Ponç (possibilitat de fira) 
. Cultiu de roses: Sant Jordi 
.Taller d’olis i ungüents. 
.Creació d’un banc de llavors. 
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A.2. COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES: 

3.- Competència en el tractament de la informació 

 Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació 
 Ús de tècniques i estratègies diverses segons les fons i els suports 

 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

“…es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, 
registre i processament de la informació, amb l'ús de 
tècniques i estratègies diverses segons la font i els 
suports que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, 
digital). Requereix el domini de llenguatges 
específics bàsics (textual, numèric, icònic, 
visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de de 
codificació i transferència, així com l'aplicació en 
distintes situacions i contextos del coneixement dels 
diferents tipus d'informació, les seves fonts, 
possibilitats i localització, i dels llenguatges i suports 
més freqüents en què sol expressar-se aquest 
coneixement.” 

.Buscar informació a Internet sobre l’hort ecològic, 
millors èpoques per plantar les diferents espècies i 
cures que cal donar-hi 
.Cercar informació sobre plagues i malalties: 
solucions naturals 
.Utilitzar Internet per aquells problemes que es 
plantegen i no s’ha trobat resposta vàlida o suficient 
.Pàgines web, informació- Webs d’altres escoles ( 
què fan / com fan el disseny de la seva plana web 
relativa a l’hort). 
.Fotografies penjades a l’escola, RACÓ DE L’HORT, 
explicació del procés que estem fent a l’hort. 
.Fotografies que facin ells mateixos. 
.Fer una presentació del treball realitzat(fotos, 
textos, vídeos,...)utilitzant diferents programes 
. Anar registrant en base de dades informació de 
l’hort, elaborar fitxers 
. Fer els plànols 
.Conceptes de MESURA, DIMENSIONS, 
.PLANIMETRIA. 
.Plànol de l’hort: espais de plantació / esquemes / 
bancals / etc. 
.Prendre DECISIONS (com ho portem a terme / 
quina quantitat de fem necessitem? / volum, metres 
quadrats, operacions matemàtiques bàsiques) 
.Utilitzar el tema HORT en altres 
assignatures:català, castellà, etc. 
 

Propostes de possibles activitats 

.Disseny d’un plànol 

.Disseny i construcció d’hort o jardí vertical. 

.Creació d’un Bloc. 

.Herbari digital de les plantes de l’institut 

.El Racó de l’hort 

.Projecte RRR i compostatge 
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4.- Competència matemàtica 

 Utilització d’operacions bàsiques 
 Produir i interpretar matemàticament resultats 
 Resoldre matemàticament situacions reals de la vida quotidiana. 
 Expressar matemàticament conclusions. 
 Expressar amb gràfiques dades. 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

 
“…l'habilitat per comprendre, utilitzar i 
relacionar els números, les seves operacions 
bàsiques, els símbols i les formes 
d'expressió i raonament matemàtic, tant per produir i 
interpretar distints tipus d'informació, com per 
ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i 
espacials de la realitat, i per entendre i resoldre 
problemes i situacions relacionats amb la vida 
quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i 
social.” 

. Prendre mides de l’hort i parcel·lar 

.Passar a escala i acotar correctament els plànols 

. Avaluar reparacions de l’hivernacle i quantificar  

. En general quantificar mesures, pressupostos, 
preus (eines, llavors, plàstics...) 
 

Propostes de possibles activitats 

.Mesurar l’hort 

.Realització de pressupost trimestral i anual (curs). 

.Passar a escala i acotar correctament els plànols. 
 
 

 
 
 

5.- Competència d’aprendre a aprendre 

 Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre 
 Saber atendre i expressar allò que se sap. 
 Comunicar els dèficits i les necessitats. 

 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

“…cal ser conscient del que se sap i del 
que cal aprendre, de com s'aprèn, i de com es 
gestionen i controlen de forma eficaç els processos 
d'aprenentatge, optimitzant-los i orientant-los a 
satisfer objectius personals. També requereix 
conèixer les pròpies potencialitats i 
carències, traient profit de les primeres i tenint 
motivació i voluntat per superar 
les segones des d'una expectativa d'èxit, 
augmentant progressivament la 
seguretat per afrontar nous reptes d'aprenentatge.” 

Aplicar amb eficàcia els coneixements que ha après 
teòrics, o bé en sessions de medi ambient o de 
tecnologia, sobre les tècniques de l’hort, horts 
sostenibles, medi ambient 
. Realitzar una avaluació inicial i una al final del 
procés i que ell mateix redacti unes conclusions 
sobre l’anàlisi comparativa de les mateixes 
.Saber pertànyer al grup, integrar-se i fer aportacions 
pràctiques de com dur a terme una o altra tasca o de 
com fer rotacions de tasques o de què li cal a la 
parcel·la... 
-Profes acompanyen el procés – AUTOAVALUACIÓ: 
Què hem après ?/ Què hem fet ? / Poder comparar 
RESULTATS per poder tirar o no endarrere  
Que els alumnes ho investiguin  ells mateixos: no 
condicionar la reflexió dels /es alumnes(“no soltar el 
rollo“). 
Fer fitxes de reflexió:comparacions, que siguin els / 
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les alumnes investigadors/es. 
 

Propostes de possibles activitats 

. Creació d’herbari individual. 

. Llibreta individual apunts sobre l’hort 

. Fitxes d’hort – Plasmar el que hem après. 

. Quadern de la Natura  

.Projecte RRR i compostatge 
 

 
 
A.3. COMPETÈNCIA PERSONALS: 
 

6.- Competència d’autonomia i iniciativa personal 
 

Aplicació d'un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com: 
 La responsabilitat 
 La perseverança 
 El coneixement de si mateix i l'autoestima 
 La creativitat,  
 L'autocrítica 
 El control emocional 
 La capacitat d'elegir de calcular riscos  
 D'afrontar els problemes 

 D'aprendre de les errades i d'assumir riscos. 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

“Suposa poder transformar les idees en accions, és 
a dir, proposar-se objectius i planificar i portar a 
terme projectes individuals o col·lectius. Requereix, 
per tant, poder reelaborar els plantejaments previs o 
elaborar noves idees, buscar solucions i portar-les a 
la pràctica. A més, analitzar possibilitats i limitacions, 
conèixer les fases de desenvolupament d'un 
projecte, planificar, prendre decisions, actuar, 
avaluar el que s'ha fet i autoavaluar-se, extreure'n 
conclusions i valorar les possibilitats de millora.” 

.Treballar a bons ritme en l’hort sense perdre el 
temps 
.No molestar-se en el treball 
.Compartir les eines 
.Sense que ningú ho mani, conèixer les tasques que 
toquen fer i fer-les, encara que no agradin tant unes 
com altres 
. Acceptar les observacions i saber modificar si una 
cosa està malament encara que suposi refer-ho tot, 
especialment en la preparació del sòl i tractament 
del compostatge 
.Recollir i ordenar eines i fer-ne un bon manteniment 
.l’hort educa en la paciència i el saber esperar. 
.Gaudir de la tasca i del resultat 
.Triar d’acord amb el grup i amb la resta, la parcel·la, 
els cultius que volem posar-hi i començar a fer feina. 
Valorar-ho bé i si surt malament analitzar el per què i 
com solucionar-ho 
.Demanar ajut si cal 
.Davant problemes que puguin sorgir o proposats, 
buscar solucions: realistes, creatives i econòmiques. 
Problemes com ara: recollida d’aigües, eliminació 
herbes, sequera o inundacions, ampliació 
compostador... 
.Tenir cura de l’hort, toqui o no toqui anar-hi (buscar 
sistemes per fer-ho) 
.Facilitar la comunicació entre l’alumnat sobre les 
activitats que es fan 
.Augmentar el temps dedicat a l’hort per prendre 
decisions 
.Donar a l’alumnat més oportunitats per decidir i 
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actuar: què plantaran, on aniran a comprar, etc. 
 
 

Propostes de possibles activitats 

.Disseny d’un calendari 

.Mesurar l’hort 

.El racó medicinal. 

.El racó de les espècies 

.Estructures per emparrar plantes enfiladisses  

.Disseny i construcció d’hort o jardí vertical.. 

.Taller d’ungüents I olis 

 
 

B. Competències específiques centrades en conviure i habitar el 
món: 

 
B.1. COMPETÈNCIA DE CONVIURE I HABITAR EL MÓN 

7.- Competència de coneixement i interacció amb el món físic 
 

 Actualitza el conjunt de competències per fer un ús responsable dels recursos naturals. 
 Tenir cura del medi ambient 
 Realitzar un consum racional i responsable  
 Protegir la salut individual i col·lectiva com elements clau de la qualitat de vida de les persones. 

 Comprendre la societat i el món en que es desenvolupa 
 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

“implica habilitats per desenvolupar-se 
adequadament, amb autonomia i iniciativa personal 
en àmbits de la vida i del coneixement molt diversos 
(salut, activitat productiva, consum, ciència, 
processos tecnològics, etc.) i per interpretar el món, 
la qual cosa exigeix l'aplicació dels conceptes i 
principis bàsics que permeten l'anàlisi dels 
fenòmens des dels diferents camps de saber 
involucrats. També duu implícit ser conscient de la 
influència que té la presència de les persones en 
l'espai, el seu assentament, les modificacions que 
introdueixen i els paisatges resultants, 
així com la importància que tots els éssers humans 
es beneficien del desenvolupament i que aquest 
procuri la conservació dels recursos i la 
diversitat natural, i es mantingui la solidaritat global i 
intergeneracional.” 

Tècniques d’interacció amb el món natural de l’hort 
derivades del treball agrícola. 
Residus: 
Utilització dels residus orgànics de tota l’escola per 
l’hort 
Campanyes de sensibilització per a les famílies i 
l’alumnat 
Augmentar la coherència entre les accions de 
l’escola i casa o bé entre nivells educatius 
Salut: 
Introducció de diversitat d’aliments a partir de l’hort 
Propietats dels aliments provinents de l’hort 
Enquesta sobre els hàbits d’alimentació 
Sortida a mercabarna i la seva campanya “5 al dia” 
Procés d’introducció d’un nou aliment: (a) conèixer la 
planta, (b) plantar i recollir, (c) conèixer les propietats 
nutricionals de la planta, (d) actuar a la nostra escola 
per introduir un nou aliment. 
Participar en el control dels menús del menjador de 
l’escola 
 

Propostes de possibles activitats 

.Construcció d’una brúixola per tal d’orientar al plànol el nostre espai. 

.Mesurar el pH 

.Conèixer la textura del nostre sol. 

.Construcció d’un pluviòmetre 

.Construcció d’un molinet de vent. 

.Construcció d’un termòmetre 

.Construcció d’una premsa 
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.Visita  a Parc Agrari, unió de pagesos o similar. 

.Visita a explotació agroecológica. 

 
 

8.- Competència social i ciutadana 

  Treballar en grup 
  Organització de les tasques i prendre decisions 
  Fer-se responsable del treball que es realitza 
  Preocupar-se per les altres persones del grup 
  Saber resoldre les discussions i possibles conflictes dialogant 

Definició segons currículum Com desenvolupar-ho a l'hort  

“…suposa utilitzar el coneixement sobre l'evolució i 
organització de les societats i sobre els trets i valors 
del sistema democràtic, així com utilitzar el judici 
moral per a triar i prendre decisions, i exercir 
activament i responsablement els drets i deures de 
la ciutadania.” 

Sentir que l’hort de l’escola és nostre 
Respectar l’hort de l’escola i del municipi 
Afrontar conflictes d’incivisme a l’hort tant a l’escola 
com al municipi 
Treballar els conflictes agrícoles propers i llunyans a 
partir de fotografies 
Establir relacions entre l’agricultura i la fam al món a 
partir de noticies 
Establir algun projecte de solidaritat amb altres 
països. 
Recuperar el diàleg inter generacional a partir del 
treball a l’hort 
 

Propostes de possibles activitats 

Disseny d’un calendari 
Disseny d’un plannig. 
Disseny d’un plànol 
“Dites populars” 
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7. Anàlisi de problemàtiques comuns 
 
Els problemes més comuns que es solen trobar de cara a la creació, funcionament i 
organització d’un hort escolar son els següents: 
 
-La necessitat i dificultat de contar amb persones voluntàries, ja sigui un professor o equip de 
professors, familiars, conserges, jubilats vinculats al centre. 
 
-La durabilitat en el temps de persones o d’equips vinculats al projecte de l’hort que portin 
endavant el projecte. 
 
-Els problemes organitzatius relacionats al fet de quadrar les activitats que es realitzin a l’hort 
amb el currículum. 
 
-El desajustament del calendari escolar amb el calendari de l’hort, ja que la major activitat 
sobretot en relació al final del cicle biològic dels cultius que coincideix amb el moment de la 
collita el trobem fora del calendari escolar. 
 
-La poca formació i experiència dels professors sobre el tema o recurs, factor bàsic per treure-li 
profit al fet educatiu d’aquest recurs. 
 
-La feina extra que pot suposar pels professors implicats, que acaba per frenar l’impuls de 
moltes persones que han participat o tenen cert interès en participar. 
 
-Els problemes pressupostaris. 
 
-El manteniment correcte de l’espai durant el calendari escolar i encara més fora d’ell. 
 
 
Aquests problemes moltes vegades solen portar al fracàs projectes inicialment molt 
interessants i que inicialment comencen amb molta empenta però poc a poc i per la combinació 
d’aquests factors van perdent embranzida i acaben donant resultat poc o gens satisfactoris, el 
que posteriorment porta al progressiu abandó d’aquests tipus de projecte i l’espai passa a ser 
un espai més sense ús del centre.  
 
 
Com s’ha esmentat amb anterioritat s’està experimentant un gran auge amb els horts escolars 
en general, cada cop és més difícil trobar centres que no tinguin hort o similar a les seves 
instal·lacions, malgrat aquest creixent interès 
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8. Proposta de solucions: 
 
 
L’hort escolar hauria de ser un projecte de centre i no recaure en una sola persona que en 
sigui la responsable.  
Per l’èxit i el bon funcionament de l’hort com recurs educatiu és fonamental que aquest estigui 
inclòs dins el PEC (projecte educatiu de centre) i PCC, implicant així a tota la comunitat 
educativa i fent veure a aquesta la multitud de possibilitats que pot donar aquest espai per 
treballar des de qualsevol àmbit i a més promoure la programació curricular des de totes les 
assignatures. Es interessant que tots els professors participin del projecte. 
D’aquesta manera es donarà el caire d’importància que es mereix aquest recurs i es promourà 
el seu ús i l’implicació directa i indirecta de més agents. 
 
A més és bàsica la creació de una comissió per la gestió i organització d’aquest espai, que 
s’ha d’encarregar de fer que l’espai hort funcioni en tots els sentits, que doni fruits tan agrícoles 
com fruits d’aprenentatge. Així la comissió es tindrà que encarregar per un costat de la part 
tècnica més enfocada en la gestió de l’espai, que inclou tècniques a utilitzar, calendari, 
funcionament i manteniment. 
La comissió també es tindrà que encarregar de marcar els objectius pedagògics i adaptar-los 
als diferents currículums i poder organitzar l’afluència de l’espai. 
La comissió de l’hort ha d’estar oberta no només a professors, hi poden formar part membres 
del AMPA, familiars, personal no docent, treballadors municipals, educadors ambientals, pares, 
avis, …. 
Una clau de l’èxit d’aquest tipus de projecte és la creació d’aliances amb diferents membres de 
la comunitat educativa. 
La comissió ha de tenir la figura d’un coordinador, que pot ser la persona encarregada de 
coordinar el grup, engegarà el projecte i donarà recolzament pedagògic a l’equip docent. 
La comissió s’ha de constituir oficialment amb un document que reflecteixi totes les funcions i 
responsabilitats de cada membre de la comissió. Primer es marcaran els objectius i a partir 
d’aquests la comissió programarà que es treballarà a l’hort, quins grups classe o nivells hi 
participaran,la selecció de les activitats, els horaris de treball i tot allò que serveixi per millorar el 
bon funcionament de l’espai. 
 
Un altre aspecte bàsic a tractar per part dels centres, els departaments d’educació comarcal, 
els sindicats o l’administració en general, és la preparació de cursos de formació pel 
professorat en aquesta matèria, tant per professor que ja estan treballant o han treballat amb 
hort escolar com per professors novells per animar-los a introduir aquesta temàtica al disseny 
dels seus currículums. Sens dubte la formació específica fa que els professors ampliïn 
coneixements i experiències i es motiven a dur a terme aquests tipus de projecte. 
Els objectius d’un curs d’aquest estil poden ser: 
 

 Introduir i ampliar coneixements als educadors sobre les tècniques ecològiques de 
plantar, cuidar i aprofitar la vegetació. 

 Analitzar les possibilitats didàctiques de l'hort, com a recursos per a 

l'educació ambiental. 

 Animar i assessorar als educadors per introduir l'agricultura ecològica en els centres 

educatius mitjançant l'hort escolar.  

 Animar i assessorar als educadors per crear un jardí en el centre o reconvertir 
l'existent amb criteris ecològics i didàctics.  

 Divulgar la importància de l'agricultura i revaloritzar-la, com a font d'aliments i salut 
que és.  

 Introduir conceptes actuals tan importants com la sostenibilitat i la biodiversitat.  

 Fomentar hàbits i actituds que contribueixin a la conservació i millora del medi 
ambient, així com de la salut.  

 Valorar i posar en pràctica la cooperació i el treball en comú.  

 Promoure l'ús racional dels recursos naturals i estalviar també en els centres. 
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Així doncs és una tasca prioritària formar als educadors en aquestes matèries 

interdisciplinàries, perquè ells després les apliquin en el seu treball diari amb els alumnes. I 
això pot fer-se per exemple organitzant cursos com l'aquí descrit, a través dels centres de 
formació del professorat i amb la col·laboració de tècnics o agricultors ecològics.  

 
 
Adaptar els horaris, per solucionar el tema de la manca d’hores per dedicar-li a l’hort i la 
preparació de les seves activitats per part dels professors es tindria que plantejar des de 
l’organització d’horaris inicial de principi de curs de l’equip directiu, la situació especial que 
suposa encarregar-se d’aquesta comissió, considerar tota la feina que comporta, per això es 
tindria que plantejar amb un criteri de flexibilitat horària i es deuria concedir una sèrie d’hores 
per treballar sobre el projecte com qualsevol altre projecte de centre. 

 
Recolzament pressupostari, per dur a terme els projectes de l’hort s’han de buscar recursos 
econòmics per diferents vies: 
- des de dins del centre, fent que s’ inclogui una partida en el projecte dins el pressupost 

anual del centre. 
- Amb el recolzament de l’AMPA, proposant la col·laboració econòmica de la Associació de 

pares i alumnes. 
- Administracions locals, buscant el recolzament econòmic de projectes municipals 

relacionats amb la temàtica per poder rebre determinades subvencions per aprofitar-les a 
l’espai hort. 

- D’altres subvencions, de projectes de comunitat autònoma, projectes europeus,... 
 
Per ajustar bé els calendaris de curs amb el projecte és necessari que : 
 
- Es planifiqui un calendari de treball molt acurat de totes les accions i activitats que es 

realitzaran i es duran a terme al projecte. La temporització serà bàsica per poder gaudir 
d’un espai que ens aporti el màxim en l’àmbit productiu tant en la vessant educativa com en 
la vessant agrària. És molt important ajustar inclús avançar en la mida del possible la 
sembra i plantació dels cultius per tal de que els alumnes puguin veure el cicle biològic 
complet dels cultius i puguin realitzar activitats en cada una de les fases de creixement de 
la planta. 

- S’ha de lligar d’alguna manera el manteniment en els mesos que el centre romandrà 
inactiu, per tal de que quan torni l’alumnat puguin experimentar el final de cicle dels cultius. 
Per això son molt importants les aliances establertes amb diferents agents com poden ser 
els serveis municipals, membres de l’AMPA, pares, mares o avis voluntaris o elements 
externs al centre interessats en fer aquest tipus de feina.  
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9. Resultats i conclusions 
 
És indiscutible que existeix un auge social amb la temàtica del cultiu d’horts, aquest auge social 
també es traspassa al si dels centres educatius, tant és així que  es poden trobar multitud 
d’iniciatives que inicien projectes d’aquest tipus a diferents centres d’arreu. L’impuls inicial 
normalment és molt fort però un cop es viu la realitat del treball que suposa un projecte d’hort 
escolar ben portat, ‘els globus es van buidant i amb els temps perden embranzida. 
 
La tradició més forta d’horts escolar la trobem als centres de primària, però poc a poc l’hort 
escolar va agafant força als centres de secundaria. Aquest fet d’anys de treball en aquest tipus 
de projecte fa que els centres de primària tinguin més experiència en la matèria i que els seus 
projectes siguin més sòlids en el temps i en els resultats obtinguts. 
Podríem afirmar que els horts escolars contenen recursos educatius aprofitables per totes les 
edats del procés educatiu, per la seva versatilitat, pel fet multidisciplinari i per que són 
adaptables a la diversificació curricular i a les diferents necessitats dels usuaris. 
 
De totes maneres no es pot obviar la realitat educativa que suposen els horts educatius, encara 
que és un recurs que es mostra poc assentat en la realitat educativa dels centres i menys a 
l’àmbit de la secundaria i depèn molt de les energies que hi destinin individualment  les 
persones encarregades del projecte, es troba a faltar una implicació major a nivell  centre. 
Així podem concloure que L’hort escolar ha de ser, necessàriament, un projecte de centre i no 
recaure en una sola persona que en sigui la responsable. Així també cal dir que Perquè el 
treball amb els alumnes amb l’hort escolar sigui representatiu de la complexitat de relacions, 
hauria de veure’s reflectit en el projecte educatiu de centre i s’hauria de programar 
curricularment des de totes les assignatures. 
 
La tradició més forta d’horts escolar la trobem als centres de primària, però poc a poc l’hort 
escolar va agafant força als centres de secundaria. Aquest fet d’anys de treball en aquest tipus 
de projecte fa que els centres de primària tinguin més experiència en la matèria i que els seus 
projectes siguin més sòlids en el temps i en els resultats obtinguts. 
Podríem afirmar que els horts escolars contenen recursos educatius aprofitables per totes les 
edats del procés educatiu, per la seva versatilitat, pel fet multidisciplinari i per que són 
adaptables a la diversificació curricular i a les diferents necessitats dels usuaris. 
 
Als projectes d’hort escolar hi tenen cabuda tots els membres de la comunitat educativa, i és de 
vital importància que es potencií aquest fet pel bon funcionament dels projectes. 
 
L’espai hort als centres educatius són un factor que afavoreix i millora l’ambientalització dels 
centres i produeix beneficis en aquest nivell de cara a tota la comunitat educativa. 
 
Actualment es pot trobar molta informació sobre horts escolars, sobretot d’aspectes 
constructius i de manteniment, però es troba a faltar informació sobre com adaptar, treballar i 
aprofitar curricularment els recursos i continguts que pot aportar l’hort escolar. 
 
La majoria de professorat no està prou format per tenir cura de l’hort. Pocs 
professors han treballat l’hort, així, és difícil, poder fer el treball de manteniment de 
l’hort. Aquest fet fa que només els mestres que el saben mantenir en siguin els 
encarregats. Pel que es fa necessària la preparació del personal docent en aquest àmbit 
 
L’hort escolar  a l’àmbit de la secundària podria ser una bona eina per educar certs continguts, 
sobretot de l’àrea de coneixement del medi de la tecnologia, social i natural, però també de 
certs continguts procedimentals e inclús laborals. I és totalment adaptable  a projectes que 
incentivin la emprenedoria. També alguns aspectes de gestió de l’hort escolar poden servir per 
ensenyar alguns continguts. 
 
Aquest treball remarca que el hort escolars a la secundària és una molt bona eina per assolir 
totes les competències bàsiques i també per treballar amb profunditat temàtiques transversals 
com a l’educació ambiental, l’alimentació, la salut i d’altres més enfocades a l’adquisició de 
valors. 
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