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INTRODUCCIÓ 

Primer de tot, per a poder crear un hort, hem de tindre un espai on cultivar i fer totes 

les tasques que engloba el treball d’aquest.  En aquesta primera unitat, es proposen unes acti-

vitats que es poden fer quan encara no es té res preparat en cap superfície. Començarem conei-

xent diferents tipus d’elements que podem trobar a un hort, investigarem i decidirem quins ens 

agradaria que hi haguera al nostre hort. Però, podrem ficar qualsevol cosa a l’hort? Depenent 

del nostre clima i de les condicions que tenim hi haurà coses que no en podrem tindre, sobretot 

determinats éssers vius: les plantes, les protagonistes de l’hort. Aleshores aprendrem a detectar 

i esbrinar quines condicions podem donar-li a les plantes a l’espai que hem decidit cultivar i si 

completem amb altres activitats, podrem esbrinar quines plantes podran viure bé al nostre hort. 

Per últim, encara que sapiguem quins elements volem al nostre hort, haurem de saber a on 

ubicar-los, proposem un concurs de plànols a través del qual, els xiquets i xiquetes podran plas-

mar la seua idea d’hort i com els agradaria que fora i, per descomptat, ensenyar-la i presentar-

la a la resta de companys i companyes. 

Pel que fa a les activitats complementàries que es proposen, aquestes també estan pensades 

per a poder fer-se quan encara no es té un hort com a tal i se centren a saber com podríem fer 

eixe hort i fer una toma de contacte amb els elements que després podrem trobar. Veurem 

activitats que proposen conéixer altres horts de la zona i a través d’entrevistar als veïns o fami-

liars saber com els treballen, quines coses se solen plantar i escoltar qualsevol mena de consell 

que puguen donar. També algunes endevinalles per esbrinar de quins elements de l’hort estem 

parlant i així tindre una primera aproximació amb aquests. 
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ACTIVITATS AMB CONTINGUTS DESENVOLUPATS  

El meu hort ideal 

Descripció: Amb elements que li donarem a l’alumnat han de crear un hort. Segons la dificultat que li volem 

donar eixos horts hauran d’acomplir certes característiques. 

Continguts: Texts descriptius 

CIÈNCIES NATURALS 

(1r de Primària) 

- Diferenciació d’éssers vius i éssers inerts. 

- Diferències entre animals i plantes. 

- Éssers vius de l’entorn natural pròxim. 

- Observació de diferents tipus d’éssers vius. 

(1r i 2n de Primària) 

- Exploració i observació sistemàtica d’objectes i fenòmens de l’entorn escolar i familiar de l’alumne. 

 

VALENCIÀ 

(1r, 2n i 3r de Primària) 

- Expressió i producció de textos orals literaris i no literaris: narratius: contes populars, endevinalles, 

experiències personals; descriptius: descripcions senzilles de persones, animals i coses. 

 

Objectiu: Conèixer diferents elements que poden trobar a un hort i pensar quins podrien ser-nos útils i 

com podríem ficar-los al nostre hort. 

Duració: 45 minuts 

Edat: De 5 a 12 anys 

Materials necessaris:  

- Material d’escriptura 

- Es poden utilitzar les imatges d’aquesta activitat com a fitxa i fer recortables 

Desenvolupament: 

Abans de començar a dissenyar l’hort, hem de conèixer quins elements podem trobar a l’hort, podem 

classificar-los en: elements vius, elements inerts o no vius. 
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ELEMENTS VIUS 

 

 

Saltamartins Abella 

 
 

Caragol Crisopa 

Papallona Calèndula 
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Carabasses Alfàbega 

 
 

Carlotes Encisams 

  

Maduixes Creïlles 

 

 



 

PROPOSTES D’APROFITAMENT CURRICULAR- U.1 

ELEMENTS INERTS 

 
 

Planters mòbils Planter fixe 

  

Paret-pissarra Caseta d’eines 

 

 

Compostera Taula de cultiu 
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Cavallons Hivernacle 

 

Aquestes fitxes poden ser utilitzades per a conèixer elements que podem trobar a l’hort, encara que 

sempre serà millor veure-les in situ visitant algun hort proper, amb aquestes fitxes podem consolidar els 

coneixements i també ampliar-los, ja que a través de l’observació d’entorns propers poden veure que hi ha 

altres animals, plantes, objectes que es poden identificar i afegir al “Meu hort ideal”. Pot ser interessant 

afegir alguna descripció de què és cada cosa. Donar un parell d’elements a cada alumne i demanar que 

investiguen (preguntant a familiars, veïns, per internet...) què és cada cosa i quina funció pot tindre a l’hort 

a través d’un text descriptiu.  

 

Una vegada tenim eixa informació, podem animar a l’alumnat a que pense en el seu hort ideal i què hi 

haurà en ell, aquesta activitat pot anar en relació amb la del “Concurs de plànols”. 

 

Observacions:  
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Característiques climàtiques del terreny 

Descripció: Investigar la ubicació que hem de donar-li a l’hort i conèixer quin tipus de clima tenim per a 

cultivar diferents plantes a l’hort. 

Continguts: 

CIÈNCIES SOCIALS 

(3r De Primària) 

- Ús de mapes per a situar fets geogràfics i llocs. 

(4t de Primària) 

- Variables meteorològiques: temperatura, precipitació, nuvolositat, insolació i vent. Ús de mapes 

de temps per a fer previsions. 

- Factors del clima: latitud, altitud, continentalitat. Situació de les grans regió climàtiques: càlides, 

temperades i fredes. Diferenciar temps i clima. 

(5é de Primària) 

- Paisatge mediterrani, oceànic, de muntanya i subtropical. Clima i activitats humanes: agricultura i 

turisme. 

MATEMÀTIQUES 

(Tots els cursos) 

- Recollida i classificació de dades qualitatives i quantitatives.  

(1r de Primària) 

- Representació de pictogrames senzills. 

(2n de Primària) 

- Construcció de taules de dades. 

- Realització i interpretació de gràfics de barres. 

- Resolució de problemes de diagrames per a refermar els continguts del nivell. 

(3r de Primària) 

- Realització i anàlisi de taules de dades i diagrames de barres 

(4t de Primària) 

- Realització i anàlisi de taules de dades, diagrames de barres i gràfics lineals. 

(5é de Primària) 

- Realització de taules i diagrames per mitjà de ferramentes TIC. 
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Objectiu: Conèixer les condicions climatològiques on volem ubicar el nostre hort i intentar situar-ho al 

millor lloc possible. 

Duració:  

- Registrar dades: 5 minuts al dia 

- Crear diagrames i analitzar-los: dues sessions de 30 a 45 minuts 

Edat: De primer a sisé de Primària 

Materials necessaris:  

- Termòmetre de màximes i mínimes 

- Pluviòmetre  

- Brúixola 

- Mapa 

Desenvolupament: 

Per a obtindre la millor ubicació de l’hort i amb les millors condicions per a què puguen créixer les plantes, 

haurem de conèixer bé les característiques del terreny on volem situar l’hort. Les característiques més 

importants a conèixer seran: les temperatures màximes i mínimes i les precipitacions. Per a obtindre eixes 

dades podem fer la nostra caseta meteorològica pròpia amb un termòmetre i un pluviòmetre i anar 

mesurant cada dia. Si mesurem cada dia durant un mes, podem crear el nostre climograma de 

temperatures i pluja d’un mes. Una altra opció és buscar les dades de l’aemet, on podem trobar taules de 

dades amb registres dels últims anys i analitzar-los a classe. 



 

PROPOSTES D’APROFITAMENT CURRICULAR- U.1 

 

Il·lustració: Taula de dades de Castelló de la Plana. Aemet 

 

Una vegada tenim les dades tretes, podem classificar el nostre clima coneixent els diferents tipus de clima 

i les seues característiques (mediterrani, continental...). Un exemple de referència pot ser la taula climàtica 

de Köppen: 

 

Il·lustració: Mapa de classificació dels climes de Köppen. Wikipèdia 
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La millor orientació per a l’hort és l’orientació sud o sudest, ja que tindrà més hores de llum, per a conèixer 

l’orientació haurem d’utilitzar una brúixola i al situar-nos al terreny veure que no tinga edificis molt alts cap 

al sud que puguen fer ombra. Una vegada se sàpiga l’orientació, és important tindre en compte que hem 

de plantar les línies en el sentit nord - sud o nord-est - sud-oest (si ficarem la brúixola damunt de la línia 

que formen les plantes cultivades, aquesta línia marcaria el sentit del nord i el sud) en cas que ho férem al 

contrari, cada línia de plantes li faria ombra a la de darrere. 

 

Amb l’ajuda d’un mapa podem situar-nos i veure a quina altitud ens trobem, aquesta també és interessant 

conèixer-la, ja que hi ha plantes que no es desenvolupen bé a certes altituds. Per a poder conèixer l’altitud 

hem de fixar-nos en les corbes de nivell.  

 

Observacions:  

Per a conèixer millor el paisatge mediterrani i quins arbres i matolls són típics d’aquest, és altament 

recomanable la visita al “Jardí dels Paisatges Mediterranis”, en aquest enllaç hi ha informació: 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/172174813/El+Jard%C3%ADn+de+los+Pa

isajes+Mediterr%C3%A1neos/c0881da2-bc36-4936-b62b-904ac5a61513  

 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/172174813/El+Jardín+de+los+Paisajes+Mediterráneos/c0881da2-bc36-4936-b62b-904ac5a61513
http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/172174813/El+Jardín+de+los+Paisajes+Mediterráneos/c0881da2-bc36-4936-b62b-904ac5a61513
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Concurs de plànols 

Descripció: Elaboració de propostes d’organització de l’hort en forma de plànols i posterior presentació a 

la resta de companys per triar l’opció que més agrade o més viable siga. 

Continguts: Escales, punts cardinals 

CIÈNCIES SOCIALS 

(2n de Primària) 
- Elements dels plans i mapes: Signes convencionals en els plans de llocs pròxims. Escala gràfica. Ús 

del globus terraqüi. 

(3r de Primària) 

- Noció de mapa, pla i globus com a representacions de la superfície terrestre i de fets geogràfics. 

Línies imaginàries: paral·lels, meridians, equador, pols. Ús dels punts cardinals per a orientar-se. 

 

MATEMÀTIQUES 

(6é de Primària) 

- Escales. 

- Instruments d’orientació.  

- Reconeixement en els objectes i espais les proporcions entre el dibuix i la realitat i la seua 

representació gràfica utilitzant escales. 

Objectiu: Pensar en quina disposició ha tindre l’hort i ser realistes amb l’espai que tenim disponible al 

mateix temps que coneixem diferents elements que poden haver-hi a l’hort. 

Duració: Dues sessions de 45 minuts 

Edat: Des de 5 anys fins a 12 

Materials necessaris:  

- Material d’escriptura 

- Regle 

- (Opcional) Plànol de les instal·lacions del col·legi o de la superfície on volem crear l’hort 

- (Opcional) Ordinador 

Desenvolupament:  
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Il·lustració: Exemple de croquis d’un hort amb escala i punts cardinals fet amb l’aplicació online “Gardena” 

 

Il·lustració: Exemple de plànol fet per una xiqueta 
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Ens podem ajudar veient el que hi ha a la unitat dels models d’hort per a saber de quines formes podem 

disposar els cultius i quins elements podem utilitzar (no cal que siguen tots bancals o cavallons, pot haver-

hi molta diversitat de zones de cultiu). Prèviament es pot anar a veure altres horts escolars, urbans o de 

qualsevol tipus que estiguen prop. Abans de començar els plànols, hauríem de donar alguna pauta a 

l’alumnat perquè no vaja perdut, per exemple: 

 

- S’han de decidir les dimensions i límits exteriors de l’hort. 

- Dibuixar la rosa dels vents amb els punts cardinals abans de dibuixar per a saber com estaran 

orientats els cultius. 

- S’han de representar tots els elements fixes de l’hort (si volem vermicompostador, caseta per a 

deixar eines de treball, hivernacle, planters, taula de treball, banquets per a seure’s, etc). 

- Dibuixar els camins i accessos que tindran els diferents elements (si no deixem espai per a passar i 

treballar serà molt incòmode). 

- Fer referència als elements que queden envoltant l’hort (edificis, pati, tanca, camí, etc). 

- Ficar les mesures dels elements que hi ha i l’escala en què ho fem. 

 

No cal dir totes les pautes i també es poden afegir altres, la qüestió és que l’alumnat sàpiga per on 

començar. Ens podem ajudar de dibuixos o imatges de diferents elements que podem trobar a un hort per 

donar una ajuda visual. El dibuix es pot fer en equips o individualment. 

 

Una vegada estiguen els plànols fets, tocarà presentar-los a la resta de companys, el millor lloc per a fer la 

presentació serà el mateix terreny on es vol posar en marxa l’hort i així es pot explicar on anirà cada cosa i 

s’aprofita per a treballar l’orientació espacial i comprovar la funcionalitat de fer els mapes a escala. 

Observacions: L’aplicació “Gardena”, és una eina online que podem fer servir per a dissenyar jardins i horts, 

pot ser útil per a plantejar un possible disseny i perquè treballe alumnat més major i que puga 

desenvolupar-se bé amb eines digitals. L’enllaç per accedir a aquesta eina és:  

https://my-garden.gardena.com/es  

 

 

https://my-garden.gardena.com/es
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

- Fer una estimació de quan necessitem cultivar i què farem amb el que recollirem. Fer 

açò de manera tècnica i seriosa és un treball que engloba molts factors i no és el que es 

proposa ací. Amb aquesta activitat es proposa fer una reflexió sobre quina és la realitat 

de la qual podem partir. Quina disposició de temps es té? En vacances algú s’encarre-

garà de cuidar les plantes? Si no podem estar en estiu, quin tipus de plantes podrem 

cultivar? Podem fer servir un calendari de temporades de sembra i collita i començar a 

pensar quines plantes poden servir i què es podrà fer amb elles. 

- Investigar com són les hortes més properes. 

Hi ha hortes al poble/ciutat? Com solen estar 

distribuïts? Què se  sol plantar?  

- Entrevistar als familiars que tenen horta o 

que coneguen algú que en tinga: S’utilitza 

algun mètode tradicional? Quines 

ferramentes es solen utilitzar? Tenen algun 

consell per al nostre hort? Si ha fet alguna 

cosa per a canviar el tipus de terra o per a 

millorar alguna cosa del  terreny, què ha fet? 

- Endevinalles: ací tenim alguns exemples. 

Podem dir-les abans de decidir-ne quines 

verdures i fruites ens agradaria tindre a l’hort, 

per exemple. N’hi ha moltes, només cal investigar una mica i també pot ser molt divertit 

que els mateixos alumnes s’inventen les seues pròpies.  

Endevinalla Solució 

Unes senyoretes ballen dins d’un plat,  

amb cotilla verda i vestit morat. 

Albergínies 
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És redona i no es mou,  

és vermella i no és foc. 

Síndria  

Em cull qui m’estima,  

em té l’estudiant,  

em té el qui neda  

i em té l’hortolà. 

Carabassa 

 

Blanca sóc de naixement i coberta de verds 

llaços;  

tothom plora per mi quan em tallen a 

pedaços. 

Ceba 

 

Som milers de germans,  

tots rossos com un fil d’or 

i tots plegats donem pa 

a qui ens va llençar a tots. 

Blat  

Quina és la cosa que, 

quan és petita, 

té les orelles petites 

i, quan és gran, 

les té com un gegant. 

Col 
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Redó, redonet, 

de fora verdet, 

de dintre molt dolç 

i ple de pinyols. 

Meló 
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BIBLIOGRAFIA UTILITZADA 

Continguts del currículum: 
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Universitat Jaume I. Castellón 

• Escutia Acedo, Montse (2009) El huerto escolar ecológico. GRAÓ. Barcelona 

• CEIP Bartolomé Nicolau (2018) La biodiversidad en el huerto de “Nicolau”. Talavera de 

la Reina 

• CEIDA (Centro de Educación e Investigación Didáctico Ambiental. (1998) Huerto esco-

lar. Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Ordenación 

del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMANADA ESPECÍFICA 

Enllaç de l’Aemet per a traure dades del clima: 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos  

Enllaç amb exemples de climogrames: 

 https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/castellon-de-la-plana-

2097/  

Enllaç amb informació sobre la tabla climàtica de Köppen: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen  

 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valoresclimatologicos
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/castellon-de-la-plana-2097/
https://es.climate-data.org/europe/espana/comunidad-valenciana/castellon-de-la-plana-2097/
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificación_climática_de_Köppen

