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INTRODUCCIÓ 

Conéixer el territori que ens envolta i el terreny que volem cultivar és vital per al 

funcionament del nostre hort, a l’igual que el clima. En aquest bloc, per una banda tenim unes 

activitats que ens ajudaran a comprovar quin tipus de terra en tenim al nostre terreny 

(composició, textura, pH...) i també a aconseguir fer un ús sostenible de l’aigua a l’hort a través 

de l’embuatat, el qual es proposa d’una manera didàctica, sempre intentant que a través de la 

pràctica es consoliden conceptes que d’una manera només teòrica estarien carents de sentit. 

Aleshores, ací trobarem una unió de la teoria i la pràctica, amb una aplicació didàctica que 

podrem recolzar amb els continguts del material de consulta d’aquesta unitat que es diu 

“Preparació de la terra”. 

En addició, es proposa el tractament d’un tema que és molt important per al medi ambient i que 

a vegades passa desapercebut durant l’etapa Primària, la problemàtica dels animals i les plantes 

en perill d’extinció. És fàcil que qualsevol xiquet o xiqueta entenga que hi ha animals en perill 

d’extinció però no és el cas de les plantes, a vegades els costa inclòs entendre que les plantes 

són éssers vius. Aleshores, per a tractar aquest tema es proposa l’activitat: “Quina planta puc 

plantar” per entendre que les plantes també tenen necessitats i que depenent de les condicions 

del clima i el terreny que els donem podran sobreviure i desenvolupar-se correctament o no, 

també es proposen unes investigacions que ampliaran la informació requerida i completaran un 

coneixement importantíssim per a la comprensió de la problemàtica ambiental i del nostre 

paper en la seua millora. 
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ACTIVITATS AMB CONTINGUTS DESENVOLUPATS 

Comprovar tipus de terra 

Descripció: És important saber quin tipus de terra té l’hort, ja que segons el tipus d’aquesta tindrem uns 

avantatges o uns inconvenients a l’hora de cultivar plantes. Amb la realització d’aquesta activitat es pot 

conéixer el tipus de terra i a més es farà de manera manipulativa i desenvolupant la psicomotricitat de 

l’alumnat utilitzant elements naturals. 

Continguts: 

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 

(1r i 2n de Primària) 

- Observació i interpretació dels entorns natural, artificial i imaginari a través de l’exploració 

d’elements bàsics del llenguatge visual. Textures visuals i tàctils. 

- Experimentació amb diferents materials naturals i artificials. 

 

Objectiu: Conéixer el tipus de terra per saber si s’ha de realitzar alguna tasca prèvia al cultiu de les plantes.  

Duració: 20 minuts 

Edat: Des dels 5 anys endavant 

Materials necessaris:  

- Aigua 

- Sorra humida de l’hort 

- Safata 

- Pala 

Desenvolupament: 

Existeix un mètode per a calcular la textura de la sorra en funció de la plasticitat que presenta a l’afegir-li 

aigua. Es pren una xicoteta quantitat de mostra en la palma de la mà, se li afegeix aigua a poc a poc fins 

que estiga completament humida i es fa una bola amb ella. Una vegada hem fet la bola, intentem fer-ne un 

cilindre i quan està completat intentem ajuntar els extrems formant un anell. En funció de la facilitat de 

formar el cilindre i si es pot formar l’anell i com queda, s’establiran les textures: argilosa, franc-argilosa i 

franca. En la següent imatge es veu un exemple d’aquesta pràctica. 
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Il·lustració: Exemple de com és cada tipus de sorra 

 

A la imatge es pot veure que: 

- Si la sorra és argilosa, es podrà fer una bola, un cilindre i ajuntar els extrems del cilindre sense que 

es trenque.  

- Si la sorra és franc-argilosa, es podrà fer una bola i un cilindre però al ajuntar els extrems d’aquest 

es trencarà. 

- Si la sorra és franca, es podrà fer una bola però no s’aconseguirà el cilindre. 

 

Per al desenvolupament d’aquesta activitat és interessant anar a l’hort amb unes pales i recipients per a 

ficar la sorra. Cada alumne pot recollir la seua mostra de sorra i després, depenent de la seua soltesa, anar 

a un espai on puguen seure’s i tinguen un suport per a realitzar la bola i el cilindre. 

 

Observacions:  

Carlos F. Dorronsoro Fernández (2018) Lección 4. Textura del suelo. Departamento de Edafología y Química 

Agrícola. Universidad de Granada. España. Tret de: 

http://www.edafologia.net/introeda/tema04/text.htm  

 

 

 

http://www.edafologia.net/introeda/tema04/text.htm
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Calcular pH 

Descripció: És important conéixer si el pH del terreny és adequat per a cultivar. A través d’aquesta activitat 

es pot saber quin tipus de pH hi ha i a més, s’aconsegueix d’una manera molt curiosa: utilitzant una planta, 

la col llombarda. El líquid que resulta d’haver bullit la planta uns minuts és un indicador de pH. 

Continguts: 

MATEMÀTIQUES 

(5é de Primària) 

- Realització de mesuraments utilitzant instruments i unitats de mesura convencionals (cronòmetre, 

regle, metre, cinta mètrica, rellotge analògic, rellotge digital, balança, bàscula, proveta) en contexts 

quotidians. 

- Resolució de problemes de mesura relacionats amb objectes, fets i situacions de la vida quotidiana, 

aplicant com a màxim dues operacions (suma, resta, multiplicació, divisió) amb nombres naturals 

utilitzant els algoritmes bàsics. 

 

Objectiu: Esbrinar el pH del terreny i fomentar l’esperit investigador de l’alumnat. 

Duració: 30 minuts 

Edat: Des de 7 anys endavant. 

Materials necessaris:  

- Olla 

- Ganivet 

- Vareta 

- Colador 

- Fogons 

- Recipients transparents 

- Aigua destil·lada 

- Paper de filtre 

- Col llombarda (col morada)  

Desenvolupament: 

Preparar tires de paper per a mesurar: 

S’ha de tallar la col a trossets xicotets i s’introdueix en una olla amb aigua (recomanable que hi haja la 

mateixa quantitat d’aigua que de col; per exemple: 100 g de col per 100 d’aigua). Es fica l’olla al foc i es 
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deixa coure durant uns minuts fins que l’aigua es queda de color blau violaci. Retirar del foc i colar l’aigua 

resultant en altre recipient, deixar refredar.  

 

Tallar el paper de filtre en tires fines (aprox de 1,5 x 6 cm). Aquestes tires les mullem en l’aigua obtinguda 

de bullir la col i les deixem assecar en alguna superfície que no puga tacar. Aquestes seran les tires que 

utilitzarem per a mesurar el pH. 

 

Obtenir una mostra de terreny per a mesurar: 

 

Perquè la mostra del terreny siga representativa, es deuen prendre diverses mostres. Un exemple pot ser 

dividir la parcel·la en zones i traure un poc de cadascuna i mesclar-les totes.  

 

Mesurar la mostra: 

 

La mostra s’ha de ficar dins d’un recipient on es mullarà amb aigua destil·lada. Es remena i es filtra amb un 

filtre de paper. A eixa aigua mesclada amb sorra i filtrada hem de passar-li (deixant que es mulle amb la 

terra) una de les tires mesuradores que hem preparat. Segons el color en què es torne la tira sabrem que 

té un pH o un altre. L’escala de colors amb què poden comparar és aquesta: 

 

Il·lustració: Escala de colors que determina el pH amb l’ús de col llombarda. 

EL color resultant hauria de ser blau i segurament no es veurà una gran diferència amb el color de la tira 

abans de submergir-la. Per a aprofitar aquestes tires i demostrar que funcionen, es pot fer un experiment 

amb més líquids diferents per a comprovar el seu pH. Es poden usar, per exemple: suc de llima, aigua amb 

bicarbonat, lleixiu, saliva... 

Observacions:  
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Comprovar composició de la sorra 

Descripció: Hi ha diferents mètodes per a conèixer les característiques de la sorra que tenim, ja que també 

hi ha diferents característiques que comprovar En aquest cas podem utilitzar aquesta activitat per a 

conèixer la proporció de partícules orgàniques i minerals que conté el nostre terreny. 

Continguts:  

CIÈNCIES NATURALS 

(5é de Primària) 

- Propietats generals (massa i volum) i propietats específiques de la matèria (brillantor, color, 

densitat, etc). 

(6é de Primària) 

- Substàncies pures, mescles i dissolucions. 

- La densitat dels cossos. 

 

Objectiu: Conéixer les propietats del nostre terreny per a saber si s’hi ha de fer alguna modificació per a 

poder cultivar el que volem. 

Duració: 30 minuts de preparació (dels quals 20 són de recollida de mostres i 10 són d’elaboració de la 

mescla) i 10 minuts quan haja passat 1 hora d’haver fet la mescla d’observació i mesura de proporcions 

Edat: Des de 5 anys endavant 

Materials necessaris:  

- 3 safates on poder mesclar sorra 

- 3 pots de vidre transparent amb tapa  

- Sorra de 3 llocs diferents 

- Aigua destil·lada 

- Vareta o utensili per a barrejar  

- Regle 

- Marcador permanent 

- Etiqueta  

Desenvolupament: 

Per a realitzar aquesta activitat és interessant fer-ho amb sorra de diferents característiques per a poder 

veure les diferències entre unes i altres, per exemple podríem agafar sorra de: la vermicompostador, el 

nostre hort i algun espai proper a l’escola o el jardí/hort d’algú que en tinga. Perquè cada mostra siga 
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realment representativa del terreny, es recomana que s’agafe sorra de diferents punts i es mescle a una 

safata abans d’introduir-la dins del pot de vidre (açò no és obligatori, només recomanable).  

 

La quantitat de sorra deu ser la mateixa per a cada prova, aleshores podeu fixar una mesura, per exemple 

250 grams de sorra en cada pot (açò també depén de la mesura del pot, com a màxim hauria d’arribar a 

una tercera part de la capacitat del pot). Una vegada  

heu ficat la sorra a cada pot, l’etiqueteu per a saber cada pot a quina mostra correspon (vermicompost/ 

hort de l’escola/ hort d’un veí...). Una vegada etiquetat, omplim el que queda de pot amb aigua destil·lada 

(depenent de la mesura del pot es pot demanar una capacitat concreta d’aigua perquè els alumnes la 

mesuren abans de ficar-la dins del pot). Ara s’ha de tapar el pot i remenar amb força durant un parell de 

minuts per a que estiga ben barrejat tot.  

 

 

Si observem, comprovarem que, uns segons després, ja se n’aniran al fons algunes partícules, aquestes són 

les que més densitat tenen (arena, graveta, pedres...) farem una marca amb el marcador permanent a 

l’altura del pot per on vegem que s’han quedat eixes partícules als 15 o 20 segons. Deixarem reposar la 

mescla uns minuts més, veient com es van acumulant les partícules al fons. Quan passen 4 hores s’hi ha de 

veure clarament que hi ha diferents capes, com a l’exemple següent:  

Il·lustracions: Resultat de deixar reposar la mescla i parts que trobarem. 

 

• La part A són les pedres, arena, graveta i partícules més grosses. 

• La part B es forma quan ha passat 1 hora més o menys i s’anomena llim. 

• La part C és argila.  

• Les partícules que queden flotant, són partícules orgàniques. 
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Si mesurem amb el regle la longitud de cada estrat, sabrem la proporció de cadascú al nostre terreny. Una 

altra dada que podrem traure, és veient si l’aigua restant s’ha quedat molt clara o, si pel contrari, està molt 

obscura. Si està molt clara significa que eixa sorra no conté quasi matèria orgànica (seria pròpia d’un terreny 

poc fèrtil i és recomanable fer una aportació de matèria orgànica); si està prou obscura significa que conté 

prou matèria orgànica (segurament aquesta mostra siga d’un hort ben fèrtil o de la vermicompostador). 

Les partícules que es queden flotant són partícules orgàniques (restes de fulles, branques, etcètera) i floten 

perquè tenen una densitat menor a la de l’aigua). 

 

A banda de la matèria orgànica, la part mineral (arena, llim i argila) també és important per a decidir què 

volem cultivar al terreny o si volem modificar-ho. Depenent dels percentatges de matèria mineral tindríem 

els següents tipus de terreny: 

 

- Terreny arenós (0-10% d’argila, 0-10% de llim, 80-100% d’arena: és lleuger per a treballar i es 

calenta ràpidament en primavera però l’aigua drena ràpidament on les arrels no arriben. 

- Terreny argilós: (50-100% d’argila, 0-40% de llim, 0-45% d’arena): reté l’aigua durant més temps, 

però tarda en escalfar-se en primavera i pot resultar pesat per a treballar si s’asseca. 

- Terreny llimós (0-15% d’argila, 85-100% de llim, 0-20% d’arena): és prou fèrtil, però, ja que tendeix 

a retindre la humitat és fred i no drena amb facilitat. 

- Terreny margós (10-30% d’argila, 30-50% de llim, 25-30% d’arena): és el terreny que prefereixen 

els agricultors i jardiners. Conté una proporció equilibrada dels tres materials minerals. 

 

Observacions:  

Al terminar l’activitat podrem distingir les mescles homogènies i les heterogènies, ja que la part de l’aigua 

que continua obscura per la matèria orgànica que conté s’ha mesclat homogèniament i, al contrari, els 

materials minerals se n’han anat al fons, separant-se de la mescla amb aigua i creant una mescla 

heterogènia. 

 

*Informació treta de: Janzen H (2004) Carbon cycling in earth systems – a soil science 

perspective. Agriculture, Ecosystems and Environment 104: 399-417. doi: 

10.1016/j.agee.2004.01.040 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880904000933?via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880904000933?via%3Dihub
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Embuatat 

Descripció: Aquesta activitat consisteix en tapar el terreny amb palla o altres elements naturals per a evitar 

l’evaporació de l’aigua i que isquen herbes adventícies, principalment. Amb aquesta activitat s’aconsegueix 

estalviar aigua i al mateix temps aconseguim que no hi haja plantes que no volem competint amb les que 

sí que volem. 

Continguts: 

CIÈNCIES SOCIALS 

(3r de Primària) 

- Cicle de l’aigua 

CIÈNCIES NATURALS 

(4t de Primària) 

- El procés de la fotosíntesi  

Objectiu: Evitar l’evaporació de l’aigua del rec i l’aparició d’herbes adventícies. 

Duració: De 15 a 20 minuts 

Edat: Tots els cursos de Primària 

Materials necessaris:  

- Palla 

- Serradures 

- Graveta 

- Escorça en trossos 

- Fulles (S’ha de tindre en compte que fulles com les del pi fan que s’acidifique la sorra) 

Desenvolupament: 

La realització de l’activitat és simple, consta de difondre la palla, escorça o fulles al voltant de les plantes 

que volem mantindré humides. L’ús de la palla aporta diferents beneficis a l’hort: evita que l’aigua de la 

terra que té baix s’evapore i es perda en l’aire, fa ombra i evita que isquen plantes baix d’ella, ja que no els 

arriba la llum del sol, protegeix la planta de canvis bruscos de temperatura i atenua els possibles efectes 

d’una gelada o d’altes temperatures i, per últim, quan es degrada serveix de fertilitzant per al sòl.  

 

Es recomana dur a terme l’activitat després d’haver parlat del cicle de l’aigua (3r) i així, en realitzar-la, 

podem remarcar el paper que juga l’evaporació i la condensació de l’aigua al cicle. Si en classe s’ha realitzat 

un hivernacle, es pot mostrar i fer-los que es fixen en les gotes d’aigua que hi ha dins d’ell.  
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En el cas de no tindre un hivernacle, també es pot fer una experiència senzilla que serà molt aclaridora: 

agafem dos plats i els fiquem la mateixa quantitat d’aigua, els deixem a algun lloc on els done la llum del 

sol directa i tapem un d’ells (amb algun material estanc i transparent), al cab d’una estona o l’endemà 

comprovem com el que no estava tapat conté menys aigua i el que estava tapat conserva més aigua i una 

part d’aquesta es troba a la tapa, on s’hi ha condensat. 

 

Il·lustracions: Diferència entre embuatar o no el sòl i terreny amb embuatat de palla. 

 

En si, la realització de l’activitat és simple, s’ha d’estendre la palla al voltant de les plantes que volem que 

tinguen un substrat humit. No s’ha de llevar la palla, ja que amb el pas del temps, aquesta es degradarà i 

servirà com a fertilitzant del sòl. Per suposat, aquesta activitat es pot fer també en taules de cultiu i tests 

de qualsevol mena. 

Observacions:  

És molt interessant utilitzar l’embuatat quan fem l’acodo i els esqueixos per assegurar la humitat del terreny 

i que es desenvolupem millor les arrels. 

 

Informació treta de: 

Lucía Muñoz. (6/11/2015) Tipos de Mulching o acolchados: ventajas y usos de cada uno. Agrohuerto. 

https://www.agrohuerto.com/tipos-de-mulching-para-que-se-recomienda-cada-uno/ 

 

 

https://www.agrohuerto.com/tipos-de-mulching-para-que-se-recomienda-cada-uno/
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Quines plantes plantarem? 

Descripció: Treball d’investigació per a conéixer quines plantes són la millor opció per a plantar al nostre 

hort. 

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS 

(Tots els cursos) 

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

- Ús de diferents fonts d’informació, de diversos materials, així com les TIC, complint les mesures 

necessàries de protecció i seguretat. 

- Observacions i registre 

(1r de Primària) 

- Causes d’extinció d’espècies relacionades amb la seua cura i respecte. 

- Éssers vius de l’entorn natural pròxim 

(2n de Primària) 

- Causes d’extinció d’espècies relacionades amb el seu hàbitat natural. 

(4t de Primària) 

- L’agricultura, estudi i cultiu d’espècies vegetals en l’aula/laboratori/hort escolar. 

Objectiu: Aprendre que no totes les plantes poden cultivar-se en qualsevol lloc i saber quines són les que 

millor poden cultivar-se al nostre entorn. 

Duració: Dues sessions de 45 minuts 

Edat: De 7 a 12 anys 

Materials necessaris:  

- Material d’escriptura 

- Eines TIC per a investigar 

Desenvolupament: 

Una vegada tenim la informació sobre les característiques del terreny on plantarem, hem de saber quines 

plantes podran créixer millor i quines és impossible que puguen sobreviure en l’hàbitat que nosaltres els 

podem oferir. Aleshores, podem fer múltiples investigacions per a saber què plantar: 

- Preguntar a familiars, veïns i agricultors locals quines plantes cultiven i quines són les que millor 

van: Encara que preguntar a la gent més propera ens donarà informació sobre quines plantes van 

bé al nostre clima també pot ser que aquestes hagen modificat el seu terreny afegint diferents 
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elements que varien la composició, estructura i pH del terreny, aleshores és important conéixer si 

li han fet alguna modificació i si compartint les mateixes característiques del terreny. 

- Conéixer quines són les varietats tradicionals de la zona: En relació a les varietats tradicionals, és 

important conéixer-les perquè aquestes són les varietats de les plantes que més acostumades 

estan a les característiques que puga haver-hi a la zona, aquestes varietats han anat adaptant-se al 

llarg dels anys i seran la millor opció per al nostre clima i terreny. 

- Fer un llistat de les plantes que ens agradaria tindre a l’hort i investigar si compleixen les condicions 

per a sobreviure a les característiques del terreny. Podem compatibilitzar les anteriors amb 

aquesta, ja que quan fem nostra la investigació i investiguem sobre coses que ens interessen ho 

fem més motivats i l’aprenentatge final serà més significatiu. Primer podríem investigar sobre les 

plantes que ens agradaria tindre (si suporten el pH, composició i estructura del nostre terreny, si 

els va bé el nostre clima, etcètera. Quan tinguem eixa informació ja prepararem les preguntes per 

a conèixer les varietats que utilitzen els agricultors de la zona i quines són les varietats de la zona 

que estan millor adaptades. 

 

Observacions: Amb tota la informació treta, serà moment de dissenyar on i com volem cultivar eixes 

plantes a l’hort, podem ajudar-nos de les activitats “El meu hort ideal” i “Concurs de plànols” de la Unitat 

1: “Organització de l’espai” per a terminar de dissenyar l’hort. 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

- Investigar sobre plantes autòctones, al·lòctones, endemismes i en perill d’extinció. Què 

significa que una planta siga autòctona? I Al·lòctona? Hi ha diferències entre ser 

autòcton i ser un endemisme? Quines? Si una planta està en perill d’extinció què és el 

que li passa? Podem fer 

alguna cosa per evitar-ho?  

 

 

 

 

 

- Investigar sobre plantes i animals invasors i els perills que comporten al nostre 

ecosistema: Vesc, cranc 

americà, etc. Es pot 

investigar a través de 

l’eina que facilita la 

Generalitat Valenciana: 

“Banc de dades de 

biodiversitat”, on es 

facilita un cercador que 

dóna informació sobre 

l’espècie, fotografies, 

estat en què es troba, 

on situar la seua distribució geogràfica, etcètera.  

 

- Visita a entorns propers: Anar a un parc, hort, bosc, jardí o a algun espai natural proper 

a comprovar si el terreny té les mateixes condicions que les de l’hort que volem crear. 

Fer les mateixes proves que farem al nostre hort i així comprovar si es comparteixen les 

mateixes propietats que els espais dels entorns més propers o no. 

Il·lustració: Planta invasora, 
“Mimosa” 

Il·lustració:  Planta 
autòctona amenaçada, 

“Gerani de Penyagolosa” 
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BIBLIOGRAFIA UTILITZADA 

Continguts del currículum: 

• DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, pel que s’estableix el currículum i desen-

volupa l’ordenació general de l’educació primària a la Comunitat Valenciana. 

• REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria.  

 

Documentació per a desenvolupar activitats i recomanable a nivell general per a ampliar 

informació: 

• Alcaide Romero, Celia (2019) Guía para crear un huerto escolar y trabajarlo en primaria. 

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 

escolar. Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de 

Ordenación del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente.  

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA ESPECÍFICA 

• Banc de dades de biodiversitat de la Generalitat Valenciana: 

http://www.bdb.gva.es/va/buscador  

http://www.bdb.gva.es/va/buscador

