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1.- DADES DEL CENTRE 

Escola Garbí d'Esplugues 

Escola privada concertada per a nens de 3 a 18 anys (d'Infantil 3 a segon de 

Batxillerat) 

C/ Sant Mateu 34-38. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 

www.escolesgarbi.cat/esplugues/ 

 

2.- DADES DEL PROJECTE 

Ens trobem a l'hort!!! 

Categoria: Educació Infantil, Primària i Secundària 

Sergi Sans i Sala: ssans@escolesgarbi.cat 

Marta Gallardo i Montins: mgallardo@escolesgarbi.cat 

 

3.- Descripció del projecte: ENS TROBEM A L'HORT!!!! 

Projecte integrat transversal on a l'espai de l'hort ens trobem diferents 

generacions: avis, mestres, nois i nens per compartir i aprendre un munt 

d'experiències que ens donen a conèixer tot el que podem aconseguir 

treballant conjuntament un tros de terra. 

 

 

4.- OBJECTIUS 

1.- Conèixer les diferents fruites i verdures que poden haver-hi a l'hort i la seva 

temporada de sembra o plantació. 

 

2.- Conscienciar-nos de la importància d'una hàbits saludables a l'hora de 

menjar (menjador de l'Escola), a partir dels productes obtinguts del nostre hort 

ecològic. 

 

http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/
mailto:ssans@escolesgarbi.cat
mailto:mgallardo@escolesgarbi.cat


 

3.-Observar i entendre el procés de creixement de les diferents plantes. 

 

4.- Aprendre a valorar la terra i el que n’ obtenim a partir del seu tractament 

ecològic. 

 

5.- Aconseguir que els avis voluntaris es sentin útils i necessaris dins del 

projecte de l'hort. Els mestres, els nois i els nens hem après conjuntament amb 

ells les diferents tasques de l'hort. 

 

6.- Conviure avis, nois i nens de manera tolerant i respectuosa, ajudant-se i 

aprenent els uns dels altres. 

 

7.- Compartir experiències de l'hort entre alumnes de diferents edats per 

sensibilitzar-los a l'hora de col·laborar entre ells i fomentar el treball cooperatiu. 

 

 

5.- AGENTS IMPLICATS EN EL PROJECTE 

Els alumnes que participen en el projecte són tots els alumnes de Primària i els 

alumnes de Secundària que han escollit de vida social l'activitat de l'hort. 

1EP- Han treballat la terra i han plantat les plantes aromàtiques. Han cuidat les 

margarides per poder-les tallar per les danses de primavera (tercer trimestre). 

2EP- Han sembrat les llavors de les faves i han fet el seguiment del creixement 

de la favera. Han collit i desgranat les faves per menjar-se-les a l'hora de dinar 

(tot el curs). 

3EP- Han plantat calçots, els han vist créixer i han acabat fent una calçotada a 

l'hort (tercer trimestre). 

4EP- Són els veritables protagonistes del projecte. Ells durant tot el curs 

s'encarreguen de totes les tasques relacionades amb l'hort (neteja, preparació, 

sembra, plantació, recol·lecció...). 



 

5EP- S'encarreguen del compostador recollint les restes orgàniques, sobretot 

peles de fruita que provenen de la cuina, que es converteixen en adob natural 

per l'hort (durant tot el curs). 

6EP – Són els nens que s'han encarregat del tractament ecològic del nostre 

hort durant el curs, sobretot les malalties patides per les plantes: Tuta, aranya 

vermella... (en els moments que han aparegut aquestes situacions). 

 

Els recursos humans de que disposem per aquest projecte, més enllà dels  

nens de Primària són:  

Els mestres de l'Escola implicats en el projecte: 

- dos responsables que s'encarreguen de coordinar els diferents agents i 

activitats que es duen a terme durant el curs. 

- els mestres tutors de quart que acompanyen els seus alumnes com a 

principals actors del projecte de l'hort. 

- els mestres dels altres cursos que s'impliquen en les activitats puntuals que 

desenvolupen els seus alumnes. 

Els avis que, a través de l'Ajuntament d'Esplugues, realitzen activitats a l'hort 

de manera voluntària i que col·laboren en el procés d'aprenentatge amb els 

nens, nois i mestres de l'Escola. 

 

Els nois de l'Escola que han triat activitats de l'hort a Vida Social i realitzen 

activitats d'ajuda amb els nens que actuen a l'hort i són guiats pels mestres 

responsables i els avis d'Esplugues. 

 

Les entitats col·laboradores bàsicament és l'Ajuntament d'Esplugues a través 

del qual vénen els avis voluntaris que col·laboren en el nostre projecte. 

 

6.- RECURSOS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

Les instal·lacions amb les que comptem són: 

- L'hort que té 280 metres quadrats. 



 

- La caseta de fusta on guardem les eines i els diferents materials que es 

necessiten per dur a terme el projecte. 

- Tres taules de fusta per a desenvolupar activitats a l'aire lliure. 

Els materials que utilitzem són: 

- Les eines: motocultor, aixades, aixadells, aixadelles, rasclets, pales, tisores de 

podar, carretó... 

- Llavors i plantes necessàries (enciams, cols, faves, pebrots, tomàquets, 

albergínies, carabasses, blat de moro, gira-sols, plantes aromàtiques...). 

- Diferents productes ecològics per a elaborar insecticides naturals (sabó 

potàssic, ortigues...) 

- Tot tipus de material reciclat per a dur a terme les activitats que porten els 

mateixos nens de casa seva: 

a) Roba per a dur a terme l’ espantaocells. 

b) Garrafes d'aigua per a protegir les plantes dels gira-sols durant el seu 

creixement inicial. 

c) Cds per a espantar els ocells que vénen a menjar al nostre hort. 

d) Canyes que entre els diferents agents de l'hort vam collir, pelar, netejar i 

col·locar per a estructurar el creixement de les tomaqueres. 

 

El finançament de l'hort és a través del pressupost de la mateixa Escola. 

El pressupost de despeses aproximades de l'hort és el següent: 

a) Planter i llavors: 150 €  

b) Material propi de l'hort (adob, productes ecològics per a combatre algunes 

malalties de les plantes, estaques, claus de pas i sortides del reg...): 175 € 

c) Varis (depenent del curs: programador pel reg, compostadora...): 150 € 

TOTAL: 475 € 

 

 



 

7.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES 

DURANT TOT EL CURS 

7.1.- Continguts i competències bàsiques desenvolupades en les diferents 
activitats. 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

“… el desenvolupament 
de la competència lin-
güística i audiovisual su-
posa el diferent domini de 
llengües, tant oralment 
com per escrit, en múlti-
ples suports i amb el 
complement dels llen-
guatges audiovisuals en 
varietat de contextos i fi-
nalitats, com a eina per 
aprendre a aprendre.” 

Les activitats que es plantegen a l’hort escolar sos-
tenible hauran de desenvolupar moments impor-
tants de comunicació individual i col·lectiva a banda 
de la realització d’accions que caracteritzen les tas-
ques proposades. La utilització de formes de repre-
sentació que vagin més enllà de les fitxes afavorirà 
ampliar l’ús de modalitats lingüístiques audiovisu-
als. La dificultat serà crear contextos funcionals en 
els que la comunicació i representació tinguin sentit  

Continguts i activitats 

Alumnes : 

Treballar el vocabulari a través de l’hort (cançons, dites, endevinalles, dibui-
xos,etc.) 

Preparar els/les nens/nenes per que puguin explicar què hem fet a l’hort (saber 
explicar –se, parlar en públic, relacionar idees, expressar-se..) 

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 in-
formació. 

Treballar els records, la memòria (què vam plantar, on , quan), explicar això 
que hem fet. 

 



 

Mestres: 

Treballar la comunicació dintre del claustre de Mestres. 

Potenciar l’ HORT COM ESPAI DE TROBADA. 

 

Competència artística i cultural 

“…… el conjunt de destreses que 
configuren aquesta competència es 
refereix a: l'ús d'aquells recursos de 
l'expressió i representació que facili-
ten la realització de les creacions in-
dividuals i socials; el coneixement 
bàsic de les diverses manifestacions 
culturals i artístiques i l'habilitat per 
apreciar i gaudir amb l'art i d'altres 
manifestacions culturals; l'aplicació 
d'habilitats de pensament divergent i 
de treball cooperatiu; una actitud 
oberta, respectuosa i crítica cap a la 
diversitat d'expressions artístiques i 
culturals; el desig i voluntat de culti-
var la pròpia capacitat estètica i crea-
dora; i, finalment, un interès per parti-
cipar en la vida cultural i per contri-
buir a la conservació del patrimoni 
cultural i artístic, tant de la pròpia 
comunitat, com de les altres comuni-
tats i cultures, de manera especial 
aquelles a les quals pertanyen per-
sones de l'entorn del centre educa-
tiu.” 

Les activitats a l’hort escolar sostenible 
poden promoure la competència artísti-
ca i cultural tot fent creacions 
d’expressió artística i cultural lligades a 
les problemàtiques treballades en 
aquest context.  

 

Les produccions culturals lligades a 
l’activitat agrícola i de producció 
d’aliments han estat presents a través 
de la història del nostre país i d’altres 
realitats culturals i geogràfiques.  Incor-
porar aquestes produccions per a la se-
va apreciació i transformació pot ser 
una tasca dins de l’hort escolar. 

 

El patrimoni genètic constitueix actual-
ment un patrimoni cultural clau per a la 
seva conservació i la confrontació del 
problema de la fam i la producció 
d’aliments a nivell local i mundial. La 
utilització d’espècies autòctones pot 
ajudar a desenvolupar la competència 
cultural. 

Continguts i activitats 

Comparar el que mengen a casa i el menjar ecològic. 



 

Fer recerca d'on vénen els aliments. 

Contrast / diferència 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  

 

Competència de tractament de la informació i digital 

“... el tractament de la informació i la 
competència digital implica anar des-
envolupant metodologies de treball 
que afavoreixin que els nois i les no-
ies puguin esdevenir persones autò-
nomes, eficaces, responsables, críti-
ques i reflexives en la selecció, trac-
tament i utilització de la informació i 
les seves fonts, en diferents suports i 
tecnologies. També ha de potenciar 
les actituds crítiques i reflexives en la 
valoració de la informació disponible, 
contrastant-la quan calgui, i respectar 
les normes de conducta acordades 
socialment per regular l'ús de la in-
formació. “ 

En la mesura que els nens i nenes ac-
cedeixin a informació necessària per a 
poder actuar i reflexionar a través de les 
activitats de l’hort aniran desenvolupant 
aquesta competència. Per fer això cal-
drà preveure moments de recerca 
d’informació per tal de poder resoldre 
qüestions plantejades, configurar petits 
estudis de casos, o recerques planteja-
des. Caldrà pensar millor com desenvo-
lupar la capacitat de valoració crítica de 
la informació relacionada amb activitats 
d’alimentació, o de lectura de noticies 
de diaris etc. 

 

Continguts i activitats 

Recerca d'informació per a conèixer origen, propietats... de diferents productes. 

Confecció de projectes (keynotes, Power Points... a partir de la recerca d'infor-
mació) 

Fotografies que facin ells mateixos. 

 

 



 

Competència matemàtica 

“... l'assoliment d'aquesta competèn-
cia s'aconsegueix en la mesura que 
els coneixements, les habilitats i acti-
tuds matemàtics s'apliquen de mane-
ra espontània a una àmplia varietat 
de situacions, provinents d'altres 
camps de coneixement i de la vida 
quotidiana, la qual cosa augmenta la 
possibilitat real de seguir aprenent al 
llarg de la vida, tant en l'àmbit escolar 
o acadèmic com fora d'aquest, i afa-
voreix la participació efectiva en la 
vida social.” 

Les activitats a l’hort generen moltes 
oportunitats per a la construcció de co-
neixement matemàtic en contextos fun-
cionals i per a la presa de decisions. Ai-
xò suposa la utilització dels conceptes 
de mesura i variable necessaris per a la 
realització de les tasques a l’hort i per a 
la valoració de missatges quantitatius 
com etiquetes de productes, descripci-
ons científiques quantitatives, etc. 

Continguts i activitat 

Conceptes de MESURA, DIMENSIONS... 

Plànol de l’hort : espais de plantació, esquemes, bancals, etc. 

Prendre DECISIONS (com ho portem a terme, quina quantitat de fem necessi-
tem? Volum, metres quadrats, operacions matemàtiques bàsiques) 

 

Competència d’aprendre a aprendre 

“…. aprendre a aprendre implica la 
consciència, gestió i control de les 
pròpies capacitats i coneixements 
des d'un sentiment de competència o 
eficàcia personal, i inclou tant el pen-
sament estratègic, com la capacitat 
de cooperar, d'autoavaluar-se, i el 
maneig eficient d'un conjunt de re-
cursos i tècniques de treball in-
tel·lectual, i tot això es desenvolupa 
per mitjà d'experiències d'aprenen-
tatge conscients i gratificants, tant in-
dividuals com col·lectives.”  

Les activitats a l’hort hauran d’introduir 
elements per a realitzar avaluacions 
formatives i formadores. Caldrà dedicar 
més temps a reflexionar conjuntament 
amb els alumnes sobre els aprenentat-
ges realitzats i construir maneres per 
ajudar-los a desenvolupar capacitats 
per a l’auto i la coavaluació dels apre-
nentatges realitzats. 



 

Continguts i activitats 

Mestres acompanyen el procés – AUTOAVALUACIÓ: Què hem après ?/ Què 
hem fet ? / Poder comparar RESULTATS per poder tirar o no endarrere  

Que els nens ho investiguin  ells mateixos: no condicionar la seva reflexió 

Diaris de determinats procediments de l'hort (diari de la favera) 

a) El treball al voltant de les ciències quan es realitzen activitats d’investigació i 
anticipació 

-  

Competència d’autonomia i iniciativa personal 

“En síntesi, l'autonomia i la iniciativa 
personal impliquen ser capaç  d'ima-
ginar, emprendre, desenvolupar i 
avaluar accions o projectes individu-
als o col·lectius amb creativitat, confi-
ança, responsabilitat i sentit crític.” 

Les activitats que es poden realitzar a 
l’hort escolar sostenible poden incorpo-
rar la iniciativa de l’alumnat en el seu 
plantejament, desenvolupament, i   ava-
luació. Això suposa dedicar temps a 
aquestes tasques de presa de decisi-
ons, participació en l’organització, refle-
xió sobre el seu desenvolupament, etc. 

 

Continguts i activitats 

b) Introduir activitats on l’alumnat sigui el protagonista 

c) Facilitar la comunicació entre l’alumnat sobre les activitats que es fan 

d) Augmentar el temps dedicat a l’hort per prendre decisions 

e) Donar a l’alumnat més oportunitats per decidir i actuar: què plantaran, quina 
quantitat, a on, etc. 

 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 



 

“Són parts d'aquesta competència 
bàsica l'ús responsable dels recursos 
naturals, la cura del medi ambient, el 
consum racional i responsable, i la 
protecció i promoció de la salut indi-
vidual i col·lectiva com a elements 
clau de la qualitat de vida de les per-
sones i de les societats.” 

L’hort escolar sostenible esdevé un es-
pai educatiu ideal per a desenvolupar 
aquesta competència. Pel seu propi 
plantejament l’hort escolar sostenible 
que es vol construir conjuntament amb 
els alumnes i les seves famílies pretén 
incorporar aquells valors, idees i pràcti-
ques que potencien una activitat agríco-
la responsable, justa, ecològica i salu-
dable. 

Continguts i activitats 

f) Tècniques d’interacció amb el món natural de l’hort derivades del treball 
agrícola. 

g) Residus: 

h) Utilització dels residus orgànics de tota l’escola per l’hort 

i) Salut: 

j) Introducció de diversitat d’aliments a partir de l’hort 

k) Propietats dels aliments provinents de l’hort 

l) Enquesta sobre els hàbits d’alimentació 

m) Sortida a Mercabarna i la seva campanya “5 al dia” 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competència social i ciutadana 

“En síntesi, aquesta competència su-
posa comprendre la realitat social en 
què es viu, afrontar la convivència i 
els conflictes emprant el judici ètic 
basat en els valors i pràctiques de-
mocràtiques, i exercir la ciutadania, 
actuant amb criteri propi, contribuint a 
la construcció de la pau i la democrà-
cia, i mantenint una actitud construc-
tiva, solidària i responsable davant el 
compliment dels drets i obligacions 
cívics.” 

L’activitat a l’hort escolar sostenible su-
posa molt sovint la confrontació i      re-
solució de conflictes relacionats amb 
l’acció. Així mateix, l'hort escolar pretén 
crear un context per desenvolupar acci-
ons ciutadanes que permetin als infants 
i a la resta de la comunitat participar en 
projectes conjunts i transformadors a 
nivell local. 

Continguts i activitats 

n) Sentir que l’hort de l’escola és nostre 

o) Respectar l’hort de l’escola 

p) Establir relacions entre l’agricultura i la fam al món a partir de noticies 

q) Establir algun projecte de solidaritat  

r) Recuperar el diàleg intergeneracional (avis/ mestres / nois/ nens) a partir del 
treball a l’hort 

 

7.2- Valors desenvolupats 

a) Respecte cap a la terra i els seus productes i el valor ecològic dels mateixos. 

b) Convivència, respecte i tolerància entre generacions a partir d'activitats d'a-
juda i cooperació entre nens, nois, mestres, avis i famílies. 

c) Estima i ajuda entre tots els agents que intervenen a l'hort, partint de la con-
vivència, respecte... 

 

7.3. Principals activitats desenvolupades durant el curs 

a) Neteja de l'hort  



 

Es convoca el claustre de mestres per dedicar unes hores del matí a fer la ne-
teja de l’hort. La resposta dels mateixos va ser molt bona i es va poder netejar 
l’hort durant una hora, traient tot allò que era de més volum (plantes, arbustos, 
herbotes...) de manera que va quedar l’hort preparat per poder-hi passar el mo-
tocultor.  

Vam aprofitar el moment per presentar els avis d'Esplugues (Félix i Pedro) a tot 
el claustre conjuntament. 

Quan vam acabar, després de dutxar-nos, vam fer un esmorzar tots junts, a les 
taules del costat de l’hort, en el qual vam comentar, riure i estar d’acord en que 
va ser una bona experiència que caldria repetir en altres moments del curs.  

El fet de considerar que fos una bona experiència té dues vessants: 

- Vam poder avançar la feina de l’hort. 

- Vam poder implicar a tots els mestres que hi van assistir. 

Finalment, vam repartir-nos la “collita” realitzada durant aquesta tasca, qui més 
qui menys es va emportar una síndria, un meló, uns tomàquets... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Preparació de l'hort 



 

Els avis d’Esplugues (Félix i Pedro), amb l’ajuda d’alguns mestres, van venir a 
l’hort per acabar de preparar el mateix de cara a la primera activitat amb els 
nens. Van fer: 

- Primera passada amb el motocultor. 

- Regar el terreny per oxigenar i acabar de preparar la terra. 

c) Preparació de l'hort amb els nens 

En aquesta activitat hem acabat de deixar l'hort enllestit per la sembra de faves. 
Els nens de diferents cursos de Primària (primer, segon, quart...): 

a) Treien pedres. 

b) Tiraven l'adob amb una pala.  

c) Passaven el motocultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Càlcul de les llavors de faveres que necessitàvem 

Els nens de quart han anat a l'hort i davant la seva demanda de plantar les fa-
ves el Félix i el Pedro els han dit que per plantar faves havien de saber quantes 
llavors havíem de comprar. 



 

Hem decidit fer un mapa a escala del camp de faves, finalment hem decidit fer-
lo 1:40. Hem hagut de mesurar l'hort, fer-ne el mapa a escala i calcular el nú-
mero de llavors que necessitàvem, tenint en compte que plantarem 3 llavors de 
favera cada 30 cm. Han sortit unes 500 llavors. 

Per poder fer aquesta feina amb en Pedro i en Félix hem preparat l'hort per po-
der fer 8 rengleres de favera i les han senyalitzat amb unes cordes, cosa que 
ha permès mesurar el camp de faves molt més còmodament. 

 

e) Sembra de les faves  

Els nens de segon i quart hem sembrat les faves. Cadascú ha plantat 3 llavors 
dues vegades. 

El procés ha estat el següent: 

a) Mesurem 30 centímetres des del darrer punt on s'han plantat llavors de fave-
ra. 

b) Fem un petit solc a la terra. 

c) Posem les tres llavors en forma de triangle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Cobrim les llavors amb la terra. 

e) Arreglem la renglera amb l'ajuda del rasclet. 

f) Plantada de calçots amb els nens de tercer de Primària 

Els nens de quart han preparat el terreny des del camp de faves cap a baix, 
concretament 6 fileres, 3 abans de la tanca i 3 després, perquè els de tercer 
puguin plantar els calçots. 

Els de tercer han plantat un calçot cadascú i com que n'hi havia bastants, els 
de quart també n'han pogut plantar un cadascú. 

 

Durant les següents setmanes, tant els nens de tercer com els de quart, hem 
anat calçant els calçots perquè creixessin amb més força. 

 

g) Elaboració del diari de la favera i plantada d'enciams 

Els nens de quart hem iniciat el diari de la favera. 



 

Per a dur-lo a terme havíem de triar una favera, mesurar-la cada setmana i 
anar fent dibuixos al natural de la mateixa. 

 

h) Plantada d'enciams, cols... 

Hem plantat quatre classes d'enciam: llarg, «maravilla», escarola, de roure... 

També hem plantat cols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Collim cargols 

Els nens de primer dins del seu projecte sobre els cargols han ajudat els de 
quart construint una cargolera i collint els cargols que es menjaven els enciams 
i altres plantes que els de quart havien plantat. 



 

 

j) Projecte sobre les eines de l'hort 

Els nens de quart han iniciat un projecte sobre les eines de l'hort en el que ha-
vien d'aprendre el seu nom en català, castellà i anglès, la seva utilitat i alhora a 
diferenciar unes de les altres. 

Les eines treballades varen ser: el motocultor, l'aixada, l'aixadell, el carretó, les 
tisores de podar, el rasclet, la pala... 

k) Plantada de margarides 

Els nens de primer de Primària han plantat els brots de margarides que el Félix 
i el Pedro ens han portat. 

 

La seva responsabilitat serà cuidar-les i regar-les per poder tenir suficients 
margarides de cara el mes de maig que és quan faran les danses de primave-
ra. 

l) Sembra dels alls. 

Els nens de quart han fet una investigació sobre els orígens i les propietats dels 
alls. 



 

Posteriorment amb l'ajuda del Félix i el Pedro hem plantat tots els alls. 

m) Collita i ens mengem els enciams. 

Els nens de quart hem començat a collir els enciams i alhora de dinar, amb l'a-
juda del nostre cuiner Ramon, ens els hem menjat amb molta il·lusió. 

 

n) Replantació dels rosers 

Els nois de Vida Social de l'ESO amb l'ajuda del Félix i el Pedro han replantat 
tots els rosers que hi havia per l'hort preparant un jardí d'allò més bonic. 



 

o) Confecció de l'espantaocells de l'hort: The GUARD 

Els nens de quart amb la roba que han portat entre tots i una mica de palla que 
vam recollir hem creat un espantaocells. 

p) Sembra de les patates. 

Els nens de quart hem preparat i sembrat les patates. 

q) Collida, preparació i menjada de faves 

Els nens de segon i els de quart han collit les faves que havien sembrat anteri-
orment. 

Posteriorment les hem desgranat, les hem portat a la cuina on les han netejat i 
ens les han cuinat. 

 

En les hem menjat amb molta il·lusió i la veritat és que estaven boníssimes. 

r) Collida de calçots i calçotada. 

Els nens de tercer i quart hem collit calçots, els hem netejat i hem fet una calço-
tada espectacular. 

 



 

Prèviament havíem preparat uns pitets, un per cadascú, utilitzant bosses reci-
clades. 

En Ramon, el nostre cuiner, ens ha preparat una salsa de Romesco boníssima. 

s) Plantació de tomaqueres, pebroteres, albergínies, carbassons, cogom-
bres... 

Els nens de quart hem preparat el terreny i hem plantat les tomaqueres, les pe-
broteres, les albergínies, carbassons, cogombres... 

Durant molts dies hem estat pendents del creixement de les plantes, especial-
ment de les tomaqueres.  

Alguns nois de Vida Social de l'ESO amb els mestres i els avis d'Esplugues han 
anat a collir canyes, les han pelat i netejat i posteriorment les han col·locat per 
aconseguir que les tomaqueres continuessin creixent amb normalitat. 

Els nens de quart han lligat les tomaqueres i les han netejat cada dos o tres di-
es, arrencant males herbes i tallant els «chupones» de les tomaqueres. 

 

t) Treballem i dibuixem a l’hort 

 

 

 

 

 



 

 

u) Els nens de primer han plantat les plantes aromàtiques. 

Els nens de primer han plantat les herbes aromàtiques amb l’ajuda dels avis, 
els mestres i alguns nois de vida social. Les han cuidat i les han vist créixer. 
Per completar aquesta activitat del Projecte integrat: La primavera, també van 
anar al Parc de les olors de Sta. Eulàlia de Ronçana. 

    

 

 

 

 

 

 

 

v) Collida de margarides i cantata pels avis de l'hort a mode d'agraïment. 

Els nens de primer han anat a l'hort i han cantat unes cançons de primavera als 
avis de l'hort com a mostra d'agraïment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posteriorment les nenes han collit algunes margarides que es col·locaran al cap 
en motiu de la mostra de danses de primavera que oferiran als seus companys 
de primària i a les seves famílies. 

 

w) Collida de patates i preparació de la visita de les famílies 

Els nens de quart hem collit les patates, les hem deixat assecar, les hem portat 
a la cuina i li hem demanat a en Ramon, el nostre cuiner, si ens podia preparar 
unes truites de patates. 

Posteriorment hem preparat una guia de l'hort per la visita que els pares faran 
un d'aquests dies a la tarda. 

 

x) Visita de les famílies 

En el link que hi ha a continuació podeu veure la visita que les famílies van fer 
a l'hort. 

https://btv.playty.com/player#/video?autoplay=1&id=302-600 

En aquesta vam poder menjar les truites de patates que ens havien preparat a 
la cuina. 

 

y) Activitats d’agraïment als avis: 

 Cantada de cançons de primavera dels alumnes de 1EP per ajudar-
nos a plantar i cuidar les margarides. 

 Convidar-los a la calçotada dels alumnes de 3EP. 

 Assistència dels avis a la segona avaluació de 4EP per donar la se-
va valoració del treball dels alumnes a l'estona de l'hort. 

 Convidar als avis al sopar de mestres. 

 Petit homenatge als avis a l'estona de menjador. Entrega auca de 
l'escola. Se’ls convida a dinar amb les seves dones. 

 

 

 

 

 

 

https://btv.playty.com/player#/video?autoplay=1&id=302-600


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

En el nostre projecte hem avaluat a partir dels objectius marcats al principi del 
mateix. 

1.- Hem ampliat els coneixements de les diferents fruites i verdures que poden 

haver-hi a l'hort i la seva temporada de sembra o plantació. 

 

2.- Hem estat capaços d'augmentar els hàbits saludables a l'hora de menjar 

(menjador de l'Escola), a partir dels productes obtinguts del nostre hort ecològic 

i alhora traslladar-ho a altres àmbits. 

 

3.- A partir de l'observació, entenem el procés de creixement de les diferents 

plantes. 

 

4.- Som capaços de valorar la terra i el que n’ obtenim a partir del seu 

tractament ecològic. 

 



 

5.- Hem aconseguit que els avis voluntaris, el Félix i el Pedro, es sentin útils i 

necessaris dins del projecte de l'hort i hem après conjuntament amb ells les 

diferents tasques de l'hort. 

 

6.- Ha estat positiva la convivència entre avis, nois i nens i l'hem viscut de 

manera tolerant i respectuosa, ajudant-nos i aprenent els uns dels altres. 

 

7.- Hem estat capaços de treballar entre nens, nois, mestres i avis i alhora fer-

ho de manera cooperativa. 

 

La valoració de tots els agents (nens, nois, mestres i avis) ha estat molt 

positiva i considerem imprescindible mantenir aquest projecte i ampliar-lo 

a altres àmbits de l'Escola, com podreu veure a les propostes de millora. 

 

9.- PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE7 

El nostre projecte s'ha comunicat a la totalitat de la comunitat educativa de 

l'Escola a través de la pàgina web de la mateixa 

www.escolesgarbi.cat 

Aquí en teniu algunes de les notícies: 

http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/2016/09/19/nou-projecte-de-lhort-

amb-els-avis-desplugues/ 

 

http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/2016/11/10/gtv-entrevista-al-sr-

pedro-i-al-s-felix-mestres-de-lhort-de-lescola/ 

 

http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/2017/03/23/calcotada-a-lhort-amb-

els-nens-i-nenes-de-quart/ 

 

http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/2017/06/12/collita-de-margarides-

per-a-les-danses-de-primavera-a-lhort-de-lescola/ 

http://www.escolesgarbi.cat/
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http://www.escolesgarbi.cat/esplugues/2017/07/02/lhort-de-lescola-al-

programa-catakrac-de-btv/ 

 

10.- PERSPECTIVES DE FUTUR 

Donada la gran repercussió del nostre hort en tots els àmbits de l'Escola, les 

actuacions de futur previstes són: 

a) Ampliació del número de projectes dels diferents grups que es duran a terme 

a l'hort 

A nivell d'Educació Primària es preveu la realització, durant el curs 2017-2018, 

d'un projecte d'etapa anomenat «Matemàtiques a l'hort!» 

b) Ampliació de la superfície de l'hort gràcies a les properes obres que es duran 

a terme a l'Escola. 

 

11.- ANEXOS 

El projecte de l'hort de Primària desenvolupat durant el curs 2016-2017, pels 

nens, nois, mestres i avis de l'Escola Garbí Pere Vergés d'Esplugues ha estat 

realitzat sense fer ús de pràctiques o substàncies no permeses a la Regulació 

Europea d'Agricultura Ecològica vigent. 

Alhora donem el nostre consentiment als membres del jurat del concurs per 

comprovar-ho personalment. 

Sr. Jordi Carmona 

 

 

 

Director de l'Escola 
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