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INTRODUCCIÓ 

Quan volem sembrar l’hort o trasplantar els planters que ja tenim preparats, és interes-

sant conèixer les peculiaritats de cada planta, sobretot les referents al temps que hauran d’estar 

al nostre hort i com de grans es faran per a donar-les la separació que necessiten. Aquestes 

qüestions es tracten quan parlem d’associacions de cultius i de marcs de plantació. En aquest 

bloc es proposen unes activitats que ajuden a treballar els marcs de plantació a classe mentre 

es treballen les mesures; parlar d’estacionalitat mentre construïm el nostre calendari de sembra 

i collita personalitzat i també un sistema de planter que serveix per a aquelles plantes que no 

suporten molt bé els transplantaments i que tenen arrels delicades. 

Per altra banda, també es proposen algunes activitats interessants per a realitzar a classe, com 

la documentació gràfica del creixement d’una llavor des que se sembra fins que ens dóna els 

seus fruits o l’aprofitament de tots els planters, fomentant que l’alumnat estiga disposat a 

continuar amb els aprenentatges de l’hort amb la seua família també. 
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Mesures a l’hort 

Descripció: En aquesta activitat posem en pràctica aprenentatges sobre les mesures per a plantar a l’hort. 

Aprofitant que hi ha diversos marcs de plantació, l’alumnat treballarà les mesures d’una manera pràctica i 

dinàmica. 

Continguts: 

MATEMÀTIQUES 

(Tots els cursos) 

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

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

contextos quotidians. 

 

(1r de Primària) 

- Elaboració i utilització d’estratègies personals per a realitzar estimacions de mesures (distàncies, 

grandàries, pesos). 

- Curiositat i interés per descobrir la mesura d’alguns objectes quotidians i la duració d’activitats 

habituals, així com per expressar els resultats amb unitats de mesura (kg, m, dia i hora). 

(2n de Primària) 

- Valoració de la importància dels mesuraments i les estimacions en la vida quotidiana. 

- Elaboració i utilització d’estratègies personals per a realitzar estimacions de mesures (distàncies, 

grandàries, pesos, capacitats, temps). 

- Explicació oral del procés seguit i de l’estratègia utilitzada en el mesurament. 

- Utilització del vocabulari adequat per a interpretar i transmetre informacions de manera oral sobre 

mesuraments senzills. 

- Significat i utilitat del mesurament en la vida quotidiana (mesures corporals, talles, objectes, 

receptes, recipients, etc.). 

- Identificació de longituds, capacitats i masses: el metre, el centímetre, el litre i el quilogram. 

(3r de Primària) 

- Utilització del vocabulari adequat per a interpretar i transmetre informacions sobre mesuraments. 

- Elaboració i utilització d’estratègies per a mesurar (construcció d’instruments senzills per a efectuar 

mesuraments). 

- Unitats de mesura convencionals: múltiples i submúltiples d’ús quotidià, utilització en contextos 

reals (km, m, dm, quilo, mig quilo, quart de quilo, gram, litre, mig litre, quart de litre). 
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- 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. 

(4t de Primària) 

- Utilització del vocabulari adequat per a interpretar i transmetre informacions sobre mesuraments. 

- Unitats de mesura convencionals: múltiples i submúltiples d’ús quotidià. 

- Explicació oral o escrita del procés seguit i de l’estratègia utilitzada en l’elecció de la unitat més 

adequada per a l’expressió d’una mesura. 

- 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. 

- L’angle com a mesura d’un gir o obertura. 

- Mesura d’angles i ús d’instruments convencionals per a mesurar angles i transportar-los. 

(5é de Primària) 

- Desenrotllament d’estratègies per a mesurar longituds, superfícies, pesos/masses, capacitats, 

temps i expressar el resultat amb precisió. Unitats de mesura convencionals: múltiples i 

submúltiples d’ús quotidià. 

- Mesura d’angles i ús d’instruments convencionals (semicercle graduat) per a mesurar angles i 

transportar-los. 

(6é de Primària) 

- Reconeixement i interpretació de textos numèrics senzills de la vida quotidiana relacionats amb les 

mesures i les seues magnituds. 

- Estimació de longituds, capacitats, masses, superfícies i volums d’objectes i espais coneguts. 

Unitats de mesura convencionals: múltiples i submúltiples d’ús quotidià. 

- Elecció de la unitat i dels instruments convencionals 

Objectiu: Plantar a l’hort mentre treballem les mesures 

Duració: 45 minuts 

Edat: Tots els cursos de Primària 

Materials necessaris:  

- Instruments de mesura: cinta mètrica, regle, transportador d’angles, etcètera. 

- Material d’escriptura. 

- Plantes preparades per a trasplantar 

- Pala o eina per a fer forats 

Desenvolupament: 
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A l’hora de plantar, podem tindre en compte diferents tipus de marcs de plantació i amb aquests podem 

treballar diferents mesures i angles: 

 

Il·lustració: Diferents tipus de marc de plantació 

 

Quan volem plantar a “Tresbolillo”, hem de tindre en compte que entre les plantes s’ha de mantindré una 

distància i un angle determinat, una forma de fer aquest tipus de plantació de forma didàctica pot ser donar 

unes pautes de plantació a l’alumnat, per exemple: “Hem de plantar de forma que entre 3 plantes formen 

un triangle (equilàter, isòsceles o rectangle, per exemple; depèn de la distància que volem aconseguir entre 

elles) i que estiguen a una distància de 10 centímetres de la goma de degoteig, calcula els angles i la 

distància entre plantes”.  

Quan el marc de plantació és quadrat: les plantes estan a la mateixa distància unes d’altres i es disposen 

en la intersecció de les diagonals d’un quadrat, procurant que hi haja una planta a cada costat de la goma 

de degoteig i que justament estiguen a l’altura del forat per on ix l’aigua. 

 

Una vegada està clar com volem plantar i quina forma tindrà la plantació, podem anar a l’hort a plantar. 

Una manera pot ser dividir la classe per equips, cada equip farà una línia o una secció i poden fer-ho sense 

instruments, treballant l’estimació de les mesures i també la prèvia mesura de parts del seu cos o objectes 

que puguen fer servir en lloc dels instruments de mesura. Una vegada terminen, altre equip haurà de 

revisar que ho han fet amb les mesures correctes, en aquest moment sí que utilitzaran instruments. 

D’aquesta manera aconseguim que la tasca de mesurar quan plantem no siga tediosa, desenvolupen una 

millor estimació de les mesures a l’hora de plantar i després quan l’han de revisar practiquen amb els 

instruments de mesura. 
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Una altra mesura que podem traure de l’hort serà la densitat de plantació: una vegada hem plantat 

qualsevol planta en el marc de plantació que li va millor, mesurarem un metre quadrat i contarem quantes 

plantes hi queden dins, d’eixa manera tindrem la densitat: x plantes/m2 . Si volem complicar-ho, només 

hem de fer que mesuren en lloc d’un metre quadrat dos metres, tres, o la quantitat que vulguem. Quan 

sàpiguen la quantitat de plantes que hi ha, després hauran de fer la proporcionalitat per a traure el que hi 

ha en un metre. Per exemple: mesure 4 m2 i conte que hi ha 18 plantes. La densitat serà de (18/4=4,5) 4,5 

plantes/m2. 

Observacions:  
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Calendari de sembra i collita 

Descripció: Proposta de creació d’un calendari de sembra i de collita  

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS 

(4t de Primària) 

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

 

MATEMÀTIQUES 

(Tots els cursos) 

- Recollida i classificació de dades qualitatives i quantitatives. 

- Identificació i interpretació de les dades 

(1r de Primària) 

- Representació de pictogrames senzills. 

(2n de Primària) 

- Construcció de taules de dades. 

(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. 

 

Objectiu: Tindre un referent de quan podem sembrar o recollir quines plantes i també saber quines 

verdures i hortalisses s’han d’utilitzar en cada temporada. 

Duració: Dues sessions de 45 minuts 

Edat: De 6 a 12 anys 

Materials necessaris: 

- Material d’escriptura 

- Informació sobre sembra i collita de plantes   

Desenvolupament: 

Un calendari pot ser molt útil si ens estem plantejant què podem sembrar, amb una miradeta al mes o 

estació a què estem podem saber quines coses se sembren a eixa època. També és interessant saber quan 

és la collita de cada vegetal, ja que ens dóna una idea de quant de temps estarà al nostre hort (la diferència 

de la sembra a la collita és tot el temps que estarà la planta a l’hort) i no només això, amb la globalització 
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ens hem trobat que hi ha vegetals que estan tot l’any al supermercat perquè vénen de llocs on és estiu 

quan ací és hivern i viceversa, aquests vegetals no tenen tant de sabor perquè han sigut collits fa molt de 

temps quan encara no havien madurat per a poder fer el viatge i també han contaminat molt amb el seu 

transport; amb el coneixement de la temporada de collita de cada vegetal, podem ser conscients de quan 

és la temporada en la qual és bo comprar eixos aliments i quan és millor no comprar-ne perquè segurament 

ve de lluny (cosa que podem saber llegint l’etiqueta) i ha sigut madurat separat de la mata.  

 

Per a començar a fer el calendari, es pot fer un llistat de totes les fruites i verdures que volem conèixer i 

tindre al calendari. El llistat hauria de tindre, almenys, uns 20 vegetals. Estaria bé que fora l’alumnat el que 

diga quins volen ficar al calendari, sinó també es poden proposar alguns com: albergínia, encisam, ceba, 

all, fava, pèsol, carabassa, col, tomaca, carabasseta, fesol, maduixes, meló, síndria, garrofó, safanòria, api, 

pebrella, carxofa,  cogombre. 

 

Es pot decidir fer-ho per mesos o per estacions, per estacions serà més fàcil. Un exemple del que es pot 

agafar informació és aquest: 
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Il·lustració: calendari de collita en format estacional 

Un altre exemple, més concret i del que es pot extraure informació i a més estarem treballant les taules de 

dades és: 
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Il·lustració: Calendari de sembra, trasplantament i collita en format de taula de dades per mesos. (Horts 

del Delta) 

 

Aquests són exemples, si busquem per internet o en llibres podem trobar molts més. Per a traure 

informació es poden utilitzar aquests exemples o també podem, per exemple, donar a cada alumne una o 

dues plantes de les quals s’ha de responsabilitzar de buscar informació (es pot anar un dia a l’aula 

d’informàtica a buscar informació) i investigar quan se sembra i es recull en aquest hemisferi (hem d’anar 

amb compte perquè també eixirà informació sobre altres països de l’hemisferi sud que ens poden 

confondre, allí tenen un altre clima i no coincideixen les temporades de fruites i verdures). 
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Una vegada hem fet el treball d’investigació, cal plasmar-ho en el nostre calendari propi. Pot ser en format 

de mural gran, en paper A3, A4, amb dibuixos, amb imatges, amb símbols, sense símbols... Hi ha moltes 

formes de fer-ho, cadascú pot fer-ho com vulga i utilitzar tota la creativitat que desitge.  

Observacions:  
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Planter amb paper de periòdic 

Descripció: Elaboració d’un planter que està dissenyat per a poder ser trasplantat directament a terra sense 

llevar-li l’embolcall. 

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS 

(2n de Primària) 

- Reducció, reutilització i reciclatge de materials. 

- Característiques dels éssers vius, com per exemple l’observació del creixement d’una planta. 

- Parts de les plantes: arrel, tija i fulles. 

 

Objectiu: No fer patir les arrels de la planta durant el transplantament i aconseguir que la llavor durant els 

primers dies estiga més protegida. 

Duració: 15 minuts per a fer el planter i 5 minuts per a fer el trasplantament. 

Edat: de 7 a 12 anys 

Materials necessaris:  

- Paper de periòdic 

- Tub de cartó del rotllo de paper del bany 

- Tisores 

- Sorra 

- Llavors 

Desenvolupament: 

Un dels moments més perillosos a la vida d’una planta és el moment del trasplantament, des que traem la 

planta del planter fins que la soterrem, les arrels estan patint perquè els dóna l’aire i la llum i això no els 

agrada gens, a banda que moltes vegades és inevitable que alguns es trenquen i la planta pot no sobreviure 

després d’eixe mal que li hem fet. Una manera d’evitar el perill derivat d’eixa situació és la realització 

d’aquest planter. 
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Il·lustració: planters fets amb paper de periòdic (La Huertina de Toni) 

 

Per a començar, agafem un paper de periòdic i el tallem per la meitat on es dobla (quedarà paregut a la 

mida d’un DIN A3, aquesta meitat l’hem de doblar pel costat més curt, quedant com un rectangle llarg. Una 

vegada tenim eixe rectangle llarg, fiquem el tub de cartó en un extrem, deixant una tercera part d’aquest 

fora del periòdic, així: 

 

Il·lustració: posicionament del material per a construir el planter (La Huertina de Toni) 

Ara toca envoltar el rotllo amb el periòdic, creant un cilindre de paper. Quan arribem al final, abans de 

llevar el tub, hem de plegar-ho, de manera que no deixe que el cilindre s’òbriga, i ficar dins del tub el plec 

que s’ha quedat i pressionar des de la part oberta per a que es quede una base recta i estable i així es 

mantinga en peu sense problemes, . Ara ja li podem llevar el tub, emplenar el planter de substrat, sembrar 

les llavors que volem i regar, és important mantindré sempre humit el planter. 
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Una vegada la planta siga suficientment gran i robusta per a trasplantar-la, només haurem de fer un forat 

on volem plantar-la i soterrar el planter, amb periòdic inclòs, ja que aquest és biodegradable i des de fa 

anys la tinta dels periòdics no és tòxica. 

 

Observacions: Si a l’alumnat li costa entendre el procés, es pot demostrar de forma visual com fer-ho. 

Aquestes imatges i el procés s’ha tret del següent enllaç, que es pot utilitzar per a demostrar-ho: 

https://www.youtube.com/watch?v=H5oNF40cpgE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5oNF40cpgE
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

- Creació de cartells: és molt important assenyalar el lloc on s’ha sembrat o plantat i 

també saber què és el que s’ha plantat. Assenyalar el lloc es pot fer amb quasi qualsevol 

cosa, però per a saber què s’ha plantat farà falta alguna cosa més treballada: com 

cartells amb el nom de l’hortalissa, amb 

un dibuix o foto, amb el que es vulga. 

També serà important el material amb 

el qual es fa, ha de suportar les pluges i 

l’efecte del sol i poder clavar-se o 

aguantar-se perquè no es puga moure 

del lloc que volem que assenyale.  

- Crear i personalitzar tests: Es poden crear tests senzills amb ampolles d’aigua 

reutilitzades o més elaborats com podrien ser uns tests de fang cuit, també es poden 

demanar a qualsevol viver o tenda de jardineria. Després, podem decorar i 

personalitzar-los, bé per a tindre a 

l’hort les plantes que volem o també 

per a trasplantar plantes que ja no 

podem ficar a l’hort i que l’alumnat 

puga tindre-les a casa i cuidar-les allí. 

Aquesta pot ser una bona opció 

perquè comencen el seu propi hort 

urbà a casa i també aprenguen a responsabilitzar-se de coses.  

- Registrar el creixement diari d’una planta: fer fotos diàriament a una planta per a veure 

la seua evolució i amb aquestes, després, es pot crear 

un vídeo amb el qual es podrà veure el creixement de 

la planta de manera més evident per als xiquets i serà 

molt més aclaridor que qualsevol paràgraf sobre la te-

oria de com creix una planta. Serà millor fer les fotos 

des del mateix punt perquè quede millor registrada 

l’evolució i si volem que siga del tot completa l’activi-

tat, fer les fotos fins que la planta done el fruit, el pas 
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de veure com la flor va engrossint-se i formant el fruit és un procés molt bonic i interes-

sant per a veure’l directament i que no te’l conten. 
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