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INTRODUCCIÓ 

El millor que podem fer amb la natura és deixar-la tranquil·la i que arribe al seu equilibri 

sense la nostra intervenció. A vegades, l’ésser humà i les seues accions són més perjudicials per 

a la natura que qualsevol plaga que puguem imaginar. Com més prop estiguen les nostres acci-

ons de les accions que faria la natura per si sola, menys problemes tindrem; un exemple és cul-

tivar varietats tradicionals de plantes que estan adaptades a viure a una zona concreta, ja que 

fa molts anys que es desenvolupen en eixa zona tindran menys problemes de plagues o malal-

ties, al contrari, si cultivem espècies que no són típiques d’eixa zona, tindran més problemes de 

plagues i malalties i haurem d’estar més pendents, la qual cosa sols desencadenar en tirar pes-

ticides o herbicides que són nocius per a la majoria d’éssers vius d’eixe entorn.  

 

Amb aquesta unitat es pretén fer un treball de reflexió i aprenentatge sobre la importància de 

cuidar el medi ambient de manera responsable i conscient. El primer pas és tindre la voluntat 

d’ajudar i fer les coses bé, el segon pas és informar-se de com fer les coses de manera correcta. 

Les activitats que ací es proposen tenen a veure amb aquest concepte d’equilibri natural, es 

treballarà la cadena alimentària d’una manera lúdica; també es treballarà la problemàtica de 

l’ús de pesticides a l’hort a través d’un joc d’investigació i en l’última activitat es donen algunes 

ferramentes per a conèixer millor a eixos grans desconeguts i maltractats de l’hort, els animals 

invertebrats.  

 

Pel que fa a les activitats complementàries, es proposa per una banda una activitat d’investigació 

i difusió d’històries i temes relacionats amb el desconeixement de l’equilibri natural i les seues 

conseqüències i, per altra banda, una activitat de reflexió i debat sobre l’ús de pesticides i her-

bicides als horts. 
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ACTIVITATS AMB CONTINGUTS DESENVOLUPATS 

 

L’ecosistema de l’hort 

Descripció: Aquesta és una proposta de joc per a entendre com funcionen les interaccions entre els éssers 

vius d’un ecosistema. Es treballa la cadena tròfica principalment. 

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS  

(3r de Primària) 

- Introducció a la classificació dels éssers vius en regnes: animals, plantes, fongs, virus, bacteris. 

- Ús de material didàctic visual: làmines, gràfics, fotografies, etc. 

- Els elements d’un ecosistema i els éssers vius que l’habiten. 

- Causes d’extinció d’espècies relacionades amb la sobreexplotació. 

(4t de Primària) 

- Relacions alimentàries: les cadenes alimentàries. 

- Altres relacions, com per exemple: mutualisme, parasitisme, etc. 

- Causes d’extinció d’espècies relacionades amb les cadenes alimentàries. 

 

Objectiu: Conèixer el funcionament de la cadena tròfica d’una manera vivencial. 

Duració: De 10 a 20 minuts 

Edat: De 7 a 12 anys 

Materials necessaris:  

- Mocadors de tela de colors o targetes de colors o qualsevol cosa que puga funcionar de distintiu 

de 4 equips diferents 

Desenvolupament: 

Joc dels ecosistemes, la cadena tròfica. Aquest joc és una variant del “pilla-pilla”, consisteix a pillar als 

companys, però amb algunes modificacions, el principal és que no es pot pillar a qualsevol, hi ha uns rols i 

segons el que ets aniràs per uns o altres. Els rols són: 

- Pugó (Consumidor primari, Ataca encisam) 

- Marietes (Consumidor secundari, ataca pugó) 

- Encisam (Productors, sobreviure) 

- Fong (Descomponedor, converteixen a qualsevol que agarren en encisam) 
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Aquests rols pretenen ser un exemple del que passaria a la natura, a la natura hi ha uns éssers productors, 

que es dediquen a viure i produir el seu propi aliment; uns consumidors primaris que es dediquen a menjar-

se als productors; uns consumidors secundaris que es mengen als consumidors primaris; i també existeix 

la mort per causes naturals que pot arribar-li a qualsevol ésser viu, una vegada moren aquests éssers vius 

tornen a convertir-se en matèria orgànica que gràcies als descomponedors arribarà a ser un substrat fèrtil 

i donarà lloc a què puguen nàixer i desenvolupar-se els productors i d’aquesta manera es tancaria el cicle. 

Amb aquesta reflexió veiem que es tracta tant la cadena tròfica com el cicle de la matèria i amb aquest joc 

es pot incidir i consolidar eixos conceptes.  

 

El desenvolupament del joc seria el següent. Cada rol ha de tindre un distintiu perquè cada un sàpiga què 

són la resta, pot ser una targeta, un mocador de colors, qualsevol cosa. Cada rol tindrà una base on podrà 

estar sense que li puguen agafar, però només podran estar un temps limitat (5,10 segons...) i en eixa base 

també hi haurà més distintius. La finalitat d’aquests distintius extra és la de poder abastir tots eixos jugadors 

que han sigut pillats i han de tornar-se del rol que li ha pillat. Per exemple, un pugó agafa a un encisam, 

aquest encisam ha de ser acompanyat fins a la base dels pugons i deixar el seu distintiu d’encisam i agafar-

ne un de pugó, una vegada que el tinga ja podrà passar a caçar encisams. 

 

El joc pot durar fins que ja no hi haja jugadors d’algun rol, si no es dóna aquest cas, el docent o qui estiga 

coordinant el joc ha d’avisar als jugadors de que s’ha acabat el joc. En eixe moment s’haurà de fer un 

recompte de quants jugadors hi ha en cada rol i es pot debatre per què pot ser que haja eixit eixe resultat 

i si es donarà també eixe equilibri o falta d’ell a la natura. 

 

Observacions: Per a jugar bé a aquest joc es necessari un mínim d’alumnes, el recomanable seria, almenys, 

4 per cada rol. El joc pot ser modificat per a satisfer les necessitats de qui ho pose en marxa. 
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Cluedo 

Descripció: Com el famós joc, aquesta activitat consisteix a trobar al culpable d’una desgràcia que ha 

ocorregut a l’hort de l’escola: moltes abelles han mort i la resta han desaparegut. Aquesta proposta té 

aquesta dinàmica, però es pot fer servir aquesta estructura de joc per a inventar qualsevol altre misteri per 

a resoldre. 

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS 

(3r de Primària) 

- Els elements d’un ecosistema i els éssers vius que l’habiten. 

- Causes d’extinció d’espècies relacionades amb la sobreexplotació. 

(4t de Primària) 

- Relacions alimentàries: les cadenes alimentàries. 

- Altres relacions, com per exemple: mutualisme, parasitisme, etc. 

- Causes d’extinció d’espècies relacionades amb les cadenes alimentàries. 

(5é de Primària) 

- El medi ambient i la seua conservació en el treball de camp: excursions, visites, eixides per l’entorn, 

etc. 

(5é i 6é de Primària) 

- Argumentació de conclusions. 

- Exposició oral de conclusions d’una experiència juntament amb una opinió personal. 

 

Objectiu: Treballar diferents conceptes relacionats amb l’hort d’una manera lúdica i fent pensar i treballar 

als alumnes al mateix temps que passen una estona divertida. 

Duració: De dos a tres sessions de 45 minuts 

Edat: Des de 8 anys endavant 

Materials necessaris:  

- Disfresses o roba per a caracteritzar diferents personatges 

- Material d’escriptura 

Desenvolupament: 

Per a dur a terme aquesta activitat, primer de tot hem de triar a algú que faça d’actor, el més divertit és 

que siguen els mateixos xiquets i xiquetes els que ho fan, però hauran de ser suficientment responsables 
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per a aprendre’s el paper que han de fer i no desvelar la història a la resta de companys abans de terminar. 

Aquests actors i actrius són els que s’encarregaran de preparar l’escenari i les pistes junt amb ell o la docent. 

La història pot canviar-se, però sempre s’ha d’acomplir algunes coses: ha d’haver un problema que s’ha de 

resoldre, hi ha diversos personatges i cadascú té la seua versió de l’assumpte i ha d’haver-hi pistes 

disseminades per l’escenari que ajuden als investigadors a entendre què pot haver passat. 

En aquesta història, el problema que contarem als “investigadors” és que han aparegut mortes algunes 

abelles de l’hort i la resta han desaparegut. Amb eixa dada, per equips aniran a l’escenari del “crim” on els 

esperen els actors i actrius en diferents llocs (és important que no hi haja més d’un equip amb cada actor, 

aleshores sempre intentar que hi haja més actors que equips investigadors i dir que si hi ha un equip ja, 

s’hauran d’esperar):  

- Apicultor/a: ajuda a l’amo de l’hort a augmentar la producció amb les seues abelles i produeix mel. 

o El seu discurs és: “No sé què pot haver-li ocorregut a les abelles, jo les cuidava molt bé i 

estaven molt saludables. Des de fa anys porte ruscs d’abelles a aquest hort perquè 

pol·linitzen les flors i hi haja més fruites i verdures a l’hort i a més a més aconseguir mel. 

Açò va passar quan estava de vacances i no he pogut veure res.” 

- Moncampo: Un representant que es dedica a aconsellar sobre quines coses utilitzar a l’hort per a 

fer tractaments de plagues i malalties. 

o El seu discurs és:  “Amb els meus productes no hi ha malaltia ni plaga que es resistisca, 

digueu-me quin problema teniu a l’hort i vos donaré una solució fàcil i econòmica. Això sí, 

si compres els meus productes has de firmar aquest document que em lleva la 

responsabilitat de qualsevol problema que puga ocasionar el meu producte. Tinc llavors 

transgèniques, herbicides i pesticides. Què vols?”  

- Agricultor amo de l’hort on han aparegut les abelles mortes: de sobte s’ha trobat amb tot això a 

l’hort, està molt trist perquè li encanta tindre diversitat a l’hort i que hi haja molts animalets, ja 

que són molt bons per a l’hort. Com ho sap, ell només utilitza productes ecològics. 

o El seu discurs és: “Fins avui no m’havia adonat que hi havia menys abelles, però és que ara 

que m’he fixat veig que no hi ha cap insecte! No entenc com pot ser això si jo cultive el 

meu hort en ecològic, inclòs tinc un hotel d’insectes! Què faré jo ara? Gràcies a ells tenia 

tantes fruites i verdures i tan saludables i sabroses...” 

- Veí amb hort: és un veí que també té un hort, ell pensa que els insectes que estan prop de les seues 

plantes són una plaga, encara que no sàpiga quin insecte és ni què fa. És veure un insecte i tirar un 

producte boníssim que li ha recomanat el representant de Moncampo. 

o El seu discurs és: no sé per què està tant trist aquest veí meu, si no hi han abelles no li 

picaran! I si no en té insectes, aquests no es menjaran les fruites i verdures i estaran molt 
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més boniques! Deuria de parlar amb el representant de Moncampo, a mi es qui 

m’aconsella quins productes utilitzar. 

Pistes: (són proves incriminatòries i les deixem pel camí per a que els equips investigadors les troben, hem 

de dir-los que les deixen on les troben per què els següents equips puguen llegir-les també) 

 

- Xec del veí al representant de Moncampo 

- Etiqueta de producte: Producte químic contra plagues. Efectes adversos: pot afectar a insectes que 

no siguen plagues i també a les plantes i qui se les menja. Tòxic 

 

Segons està construïda aquesta història, els culpables serien tant el representant de Moncampo com el veí, 

el veí li ha ficat productes tòxics que li ha recomanat i venut el representant de Moncampo, aquests 

productes han arribat fins a l’hort on han aparegut mortes les abelles.  

Tant els personatges com les pistes estan destinats a donar pistes que incriminen als culpables, si volem 

embolicar un poc la història podem afegir personatges i pistes que puguen despistar. En finalitzar (quan 

tots els equips passen pels personatges i lligen les pistes), se’ls dóna un moment de reflexió entre ells i 

després cada equip contarà a la resta les seues conclusions i es podrà comentar i inclòs debatre sobre qui 

ha sigut el culpable. 

Observacions:  
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Tests ambulància 

Descripció: Proposta de preparació de tests amb plantacions que atrauen o repelen insectes amb la finalitat 

d’ajudar als cultius de l’hort. A vegades és complicat triar un lloc per a cultivar certes plantes, ja que fan 

una bona associació, però tenen diferents cicles vitals que les plantes a les quals beneficien, una alternativa 

a plantar-les al mateix hort és tindre-les cultivades en tests que podem moure al lloc que més ens interesse 

en cada moment. 

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS 

(3r de Primària) 

- La ramaderia, estudi i cria d’espècies en l’aula/laboratori/hort. 

- Ús de material didàctic visual: làmines, gràfics, fotografies, etc. 

- Els elements d’un ecosistema i els éssers vius que l’habiten. 

(4t de Primària) 

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

- Relació de l’ésser humà amb els animals i la seua cura. 

Objectiu: Ajudar als cultius de l’hort amb plantes que les beneficien i que poden moure d’un lloc a un altre 

depenent de les necessitats. 

Duració: 20 minuts per tests. 

Edat: Des de 6 anys endavant. 

Materials necessaris:  

- Tests: reutilitzats o fet amb materials reciclats com per exemple: ampolles d’aigua o caixes de fruita. 

- Plantes en planter o en llavor. 

Desenvolupament: 

Els tests ambulància són plantes que tenim cultivades en tests que podem moure de lloc segons on volem 

que estiguen. La seua construcció és senzilla: aconseguim tests reutilitzats o els creem a partir d’ampolles 

o altres materials, omplim el recipient amb substrat adequat i sembrem la llavor o trasplantem la planta 

que hem tingut prèviament a un planter. La seua funció és la de beneficiar els cultius que tenim a l’hort 

depenent de les seues necessitats, aleshores és important que estiguen en tests no molt grans per a poder 

portar-los d’un lloc a un altre sense problemes. També és interessant que estiguen etiquetats, almenys amb 

el nom de la planta que hi ha cultivada. 
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Els insectes i les plantes estan altament relacionats, hi ha insectes pol·linitzadors que fan coincidir els seus 

horaris amb l’horari en el qual les flors s’obrin, tenen els seus òrgans adaptats per a poder consumir el 

nèctar de les flors, però també hi ha plantes que desenvolupen mecanismes per a mantindre allunyats als 

insectes que podrien fer-les mal. Ací es proposen algunes plantes que es poden cultivar als “Tests 

ambulància” per a atraure o repel·lir insectes depenent del que necessitem al nostre hort. 

 

Plantes que atrauen insectes beneficiosos a l’hort: 

Romer 

 

Floreix dues vegades a l’any i alimenta a insectes 

depredadors com la vespa parasitaria  

Olivarda-Altabaca  

 

Atrau molts insectes depredadors com les xinxes 

que s’alimenten de la mosca blanca i altres 

plagues. 
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Mançanilla 

  

 

Atrau crisopes que s’alimenten de pulgó. 

Calèndula 

 

Les seues flors atrauen a pol·linitzadors i a vespes 

parasitàries. 

Tagetes

 

Atrau pol·linitzadors. 
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Milenrama

 

Atrau sírfids que s’alimenten de pulgó i pol·linitzen. 

 

Plantes que repelen insectes perjudicials a l’hort: 

Caputxina

 

Repèl mosquetes blanques i pulgó. 

Timonet

 

Repèl la papallona blanca de la col. 
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Estragó 

 

La seua olor no li agrada a la majoria de plagues. 

Salvia

 

Repèl a la mosca de la col, la mosca de la safanòria, 

les erugues i el cuc de la col. 

 

Observacions:  
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Fitxes d’insectes, investigacions 

Descripció: Elaboració de fitxes que descriuen els insectes que hi ha a l’hort. Amb l’ajuda d’unes claus 

dicotòmiques i un llistat dels principals insectes que podem veure podran començar una investigació i 

elaboració de fitxes d’insectes. 

Continguts: 

CIÈNCIES NATURALS 

(2n de Primària) 

- Característiques físiques dels animals. 

(3r de Primària) 

- Ús de material didàctic visual: làmines, gràfics, fotografies, etc. 

- Els elements d’un ecosistema i els éssers vius que l’habiten. 

(4t de Primària) 

- Vertebrats (peixos, amfibis, rèptils, aus, mamífers) i invertebrats (artròpodes, mol·luscos, 

esponges, equinoderms, meduses, cucs). 

- Ús de material didàctic visual: làmines, gràfics, fotografies, etc. 

 

Objectiu: Aprendre a distingir entre animals invertebrats de l’hort, fomentar l’observació i la investigació i 

crear unes fitxes que puguen fer servir per a conèixer la fauna de l’hort. 

Duració: 10’-15 minuts per fitxa 

Edat: Des de set anys endavant. 

Materials necessaris:  

- Material d’escriptura 

- Lupa  

- Guia de l’Annex 1 

Desenvolupament:  

La majoria de persones, quan veuen una vespa el seu primer instint és fugir o posar-se tens perquè creu 

que li pot mossegar o picar i li farà mal i moltes vegades aquestes persones estaran equivocades, per què? 

Doncs perquè ni totes les vespes són iguals ni totes les vespes mengen el mateix i a vegades el que pareix 

una vespa ni tan sols és una vespa. Aleshores, com podem saber quan ens picaran i quan no? Investigant i 

coneixent els insectes del nostre entorn. 
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Per a conèixer-los, el que deurem fer serà documentar-nos sobre els animals, hi ha moltes guies que podem 

fer servir que ens donaran molta informació. La nostra tasca serà recopilar i agafar només la informació 

que ens interessa. Per començar a buscar identificar primer el que estem veient, a l’annex 1 hi ha un 

exemple d’una fitxa amb claus dicotòmiques per a fer una aproximació de quin invertebrat hem trobat. 

Una vegada sabem quin pot ser i a quin ordre i classe pertany, podem fer una cerca més concreta a una 

guia, veure quin animal és concretament i agafar-ne informació rellevant per a nosaltres: què menja, quina 

és la seua distribució, com fer que es quede a l’hort o que se’n vaja, etcètera.  

 

Observacions:  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

- Taller “Conta contes”: la mateixa història contada per diferents persones serà una 

història diferent en cada versió. 

Saber contar històries, estructurar-

les, donar èmfasi quan toca i saber 

terminar la història, són habilitats 

molt valuoses que com millor es 

poden desenvolupar és practicant. 

Ací es proposa un tema per a 

investigar i convertir en història que 

es pot contar a l’hort, per exemple.  

L’exemple que ací es proposa demostra que al llarg de la història s’han comés errors 

gravíssims que han afectat la vida de les persones per no ser conscients de les 

conseqüències de les seues accions. A l’enllaç podem trobar un cas molt gràfic, és la 

història de com van ser acusats de plaga els gorrions i la catastròfica conseqüència que 

va tindre aquesta acusació i les accions que es van succeir després:  

https://www.lavozdeldespertar.com/?p=6625 

 

Una vegada treta la informació, per equips o individualment s’estructura la història i per 

terminar seria interessant trobar una moralitat per a eixa història. I per últim, contar la 

història a la resta de companys (amb o sense suport audiovisual). Hi ha milers d’exemples 

que parlen de com l’acció humana ha sigut desencadenant de catàstrofes: qualsevol 

introducció d’espècies invasores, la desforestació per a tindre monocultius, l’ús 

indiscriminat d’adobs, pesticides i herbicides...  

 

- Debat sobre l’ús de pesticides a 

l’hort. Disposem la classe en dos 

equips, un a favor i altre en contra, 

els donem un temps perquè investi-

guen i quan estiguen preparats co-

mencem el debat. També podem 

deixar que algú faça de moderador. 

https://www.lavozdeldespertar.com/?p=6625
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Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Ordena-

ción del Territorio,Vivienda y Medio Ambiente. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA ESPECÍFICA 

• Ecovalia. Asociación valor Ecológico (2017)  Creando Biodiversidad en mi Huerto. Junta 

de Andalucia 

• CIE Huerto Alegre. (2006) .La agricultura Ecológica, una alternativa sostenible. Una 

propuesta de Educación Ambiental en Centros Escolares. Grupo de Cooperación 
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ANNEX 1: CLAU DICOTÒMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉ POTES L’INVERTEBRAT? 

NO

 

ÉS UN CUC 

TÉ CLOSCA? SI

 

ÉS UN CARAGOL 

SI

 

ÉS UN ARTÒPOD 

QUANTES POTES TÉ? 

6 POTES ÉS UN INSECTE 

8 POTES ÉS UN ARÀCNID 

16 POTES 

MOLTES POTES 

TÉ CLOSCA? SI

 

ÉS UN CRUSTACI/ ISÒPODE  

ÉS UN MIRIÀPOD 



 

PROPOSTES D’APROFITAMENT CURRICULAR- U.7 

PRINCIPALS ORDRES D’INSECTES 

 

HIMENÒPTERS 

ORTÒPTERS 

COLEÒPTERS 

LEPIDÒPTERS 

DÍPTERS 

HEMÍPTERS 

DERMÀPTERS 

MANTODEOS 

Formigues, abelles i vespes 

Escarabats i marietes 

Saltamartins 

Erugues i papallones 

Mosques i mosquits 

Xinxes i xitxarretes 

Tisoretes 

Pregadeu 


