
 

 

                           

http://hortambcor.blogspot.com 

(Aquest és el nostre bloc on trobareu tot el Projecte desenvolupat. Us recomanem visitar-lo). 

Introducció per entendre el nostre Projecte: 

 

 

L’hort i l´alimentació és el centre del nostre projecte i, al voltant d’ell , es desenvolupen els 

blocs temàtics (l’experimentació, la nostra Empresa, la nostra estació meteo, apadrinem 

plantes, el drone, apadrinem una olivera, fem de guies al Museu d’Art, plantes medicinals, la 

natura i les mates, entre d’altres…). 

L’experimentació: ens basen en el mètode científic provem i tornem a provar incansablement 

per millorar i per aprendre. 

L’empresa abordem tot aquest món apassionant, el vivim i el somiem. Fem un catàleg amb els 

nostres estris reals, fem i programem les factures, elaborem bases de dades dels possibles 

clients, aprenem el QR, venem al mercat, creem un suc, dissenyem un iman, promocionem els 

nostres productes, etc. 



 

 

L’estació meteorològica: muntem la nostra estació, recollim les dades dels aparells cada dia i en 

fem ús. Això ens permet saber quan regar i tractar l’hort i veure la importància del temps en el 

món de l’agricultura. 

Apadrinem plantes: A l’estiu, Hortambcor tanca, i cada any 44 famílies s’emporten plantes de 

l’escola per cuidar a casa.  

El drone: Coneixem la tecnologia de mans d’estudiants, alhora que el mateix estudiant creix en 

preparar-se, explicar i debatre el tema amb els alumnes. 

Apadriem una olivera: Cal donar a conèixer als alumnes projectes bons, rics i fruits del treball 

en equip. Un exemple és “apadrinaunolivo.org” millor projecte d’emprenedoria d’Espanya de 

l’any 2015 en la categoria social. L’aplicació (APP)i l’Skype amb aquests emprenedors ens ha 

permès fer preguntes des de el món de l’agricultura al món de l’emprenedoria. Seguirem 

mantenint les col·laboracions pel proper curs. 

Fem de guies al Museu d’Art: Aprenem a fer visible el nostre projecte a la societat. Fem de 

guies professionals en situacions reals. 

La natura i les mates: Coneixem aquesta relació a través d’estudiants universitaris. Aprenem a 

mirar i no només veure. 

Bloc de plantes medicinals: Aprenem què fer amb les nostres plantes. Quin ús i sortides 

professionals tenen en aquest moment.  

Cada bloc ens ajuda a viure, a estudiar i a innovar totes les variables del món de l’hort; els 

deixem crear, buscar nous caminis i idees, perquè ens agraden els Reptes. 

La nostra filosofia és potenciar les fortaleses de cadascun, el treball en equip i veure els errors 

com una manera de millorar el nostre treball. Cada bloc està sostentat per gent del món 

professional amb alt valor social, estudiants, mestres jubilades i pares que ens ajuden. 

D’aquesta manera cadascun dels blocs creix exponencialment perquè es nodreix de la societat i 

perquè aprenem a mirar, sí, a mirar dues vegades.  

Contents, molt contents del treball fet. Com diu un alumne: “Senyoreta, hem d’escriure la 

nostra història d’Hort amb Cor”. 

Viure l’hort en totes les seves variants, treballar a vista d’àliga és a dir en consonància amb el 

temps que vivim i amb un munt de col·laboradors que ens donen idees per millorar; és un 



 

 

recurs pedagògic molt ric que interrelaciona les diferents àrees curriculars i afavoreix 

potencialment el desenvolupament de les competències bàsiques. 

1.  Descripció del projecte  

El projecte de l’hort de l’Eiximenis s’inicia fa uns set anys arran de la iniciativa de l’Ajuntament 

de Girona. El projecte ha anat evolucionant de manera creixent i abraçant cada vegada més 

àmbits d’alumnat, de professorat, de la comunicat educativa del centre i de la societat més 

propera. 

L’Escola està  situada al centre de la ciutat de Girona i per motius de manca d’espai  hem creat  

una BONICA AULA DE NATURA formada per tres taules d’hort, quatre petits horts verticals,  

molts testos a la nostra terrassa i unes 70 plantes interiors. L’hort de l’Escola Eiximenis sempre 

ha estat un hort basat en el conreu ecològic i ha defensat, per damunt de tot, el producte 

ecològic i la defensa d’un món sostenible en totes les nostres actuacions. El projecte comprèn 

l’hort urbà, les plantes exteriors de la terrassa i les plantes d’interior de tota l’Escola. 

El projecte s’obre a les iniciatives dels alumnes, potencia la innovació i s’eixampla al món de la 

producció; amb això neix Hort amb Cor.  Hort amb Cor és una “empresa” que parteix del treball 

del nostre hort i plantes i s’endinsa  en el món de la petita empresa  del sector agrícola, 

estudiem els planters, les llavors, els preus del mercat, mirem quina plantació podem treure al 

mercat,…. I culminem el procés muntant una parada al Mercat Municipal a la plaça del Lleó 

amb els  nostres productes.   

El projecte de l’hort s’obre també al món de la meteorologia per millorar la nostra collita a 

través del Projecte Mirant el Cel. Tenim una estació meteorològica  que ens permet registrar 

cada dia les dades, interpretar-les i valorar quina actuació hem de fer en el nostre hort.    

El projecte forma part de la Programació General Anual de l'Escola Eiximenis, del Programa 

Pedagògic d´Educació Democràtica i en concret en la Programació de la Comissió de Natura. 

 “L’escola viu i creix en contacte amb la natura i 

s’endinsa en el món de l’emprenedoria: Hort amb Cor” 

El projecte va dirigit a tots els alumnes de l’Escola. Hi tenen un paper destacat els alumnes 

d’educació especial i de l’aula d’acollida que tenen cura  i fan el manteniment de totes les 

plantes i taules d’hort. 



 

 

• Alumnes de 3r planten les taules de l’hort, estudien l’evolució i recullen la collita. 

Preparen tots els elements per anar  a vendre a  la parada del mercat i n’estudien la 

comptabilitat. 

•  Alumnes de 5è estudien, viuen i creen activitats del món de l’emprenedoria a partir de 

les collites i activitats de l’hort. 

• Alumnes d’altes capacitats revisen tots els punts amb rigor per fer avançar el procés i 

dissenyen estratègies.  

• La Comissió de Natura (formada per dos delegats de cada classe de P5 fins a 6è de 

primària) fan arribar les propostes i les informacions a les seves Assemblees de Classe i  

són el motor de difusió i plantejament d’activitats per aconseguir viure una vida sana 

en un món sostenible. 

 

2. Objectius 

Del món de l’agricultura: 

-Fomentar formes de vida més natural i vetllar per fer un món més sostenible. 

-Conèixer i valorar el món de l’agricultura ecològica versus el món de l’agricultura industrial. 

-Observar detalladament els nostres conreus i plantes d’exterior i interior i experimentar amb 

elles per millorar el seu estat.  

-Desenvolupar en els alumnes autonomia i il·lusió per muntar un hort a casa, una terrassa amb 

encant o unes petites jardineres.    

Del món de l’emprenedoria: 

-Iniciar els alumnes en el procés de creació d’una petita empresa: Hort amb Cor.  

-Desenvolupar hàbits de consciència emprenedora referits a l’empresa. Potenciar el treball en 

equip. 

-Incrementar l’autonomia dels alumnes en l’aprenentatge deixant que siguin els protagonistes 

dels seus processos, que prenguin decisions, que aprenguin dels errors i que això els ajudi a 

créixer.  



 

 

-Afavorir la inclusió. Que cada alumne pugui participar de manera activa contribuint amb el 

millor del què som capaços. “ Qui troba el seu talent, troba un tresor”.  

Del món de la meteorologia: 

-Aprendre a registrar i llegir dades meteorològiques i a prendre decisions basades en aquestes 

dades. 

-Valorar els agents meteorològics com a elements que influeixen en el món del 

desenvolupament de la planta i de la collita. 

*** Tots els punts esmentats  anteriorment  cal que fomentin i s’obrin  a les iniciatives dels 

alumnes, dels mestres, de la comunitat educativa i de la societat.  

 

3. Exemples d’activitats  didàctiques:  

1. Posar a punt totes les plantes de l’Escola i les taules d’hort després de l’estiu. 

2. Manteniment i cura de totes les plantes de l’escola i taules d’hort urbà. Ho porten a terme 

els alumnes d’aula d’acollida i d´educació especial. Veure article en el bloc “Ens agraden les 

coses senzilles” on explica tota l’organització!!! 

http://hortambcor.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-12-

02T19:24:00%2B01:00&max-results=9 

3. Plantació a les taules d’hort i horts verticals. Ho porten a terme els alumnes de 3r. 

4. Plantem menta pels alumnes d’educació infantil i anem a la classe a explicar-los la menta, les 

seves característiques i les seves aplicacions. Olorem, toquem...Fem una infusió i la proven. Els 

alumnes d´ed. Infantil la cuidaran i a final de curs portaran un ramet  de menta per a  casa seva. 

Ho porten a terme els alumnes d´aula d´acollida (veure activitat a la presentació del bloc). 

5. Creem l’empresa Hort amb Cor amb tots els seus departaments. Ho porten a terme molts 

alumnes donada la seva envergadura. 

 http://hortambcor.blogspot.com 

  

  



 

 

6. Muntem un hort vertical casolà. Ho porten a terme tots els alumnes de 3r. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-12-

02T19:24:00%2B01:00&max-results=9 

7. Hort i matemàtiques. Fem un catàleg de la nostra empresa i treballem amb preus reals. Ho 

porten a terme els alumnes de 5è i 6è de suport. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/p/cat.html 

8. Registrem diàriament les nostres dades de l’estació meteorològica i les apliquem  per 

millorar el desenvolupament  del conreu i la collita . Veure el bloc Mirant el Cel o en l’enllaç des 

del bloc “hort amb Cor”. Contrastem informació amb l’ APP weather& radar. 

9. Experiments del món vegetal. Ex: fer colònia i envasar la colònia amb etiquetes. Ho porten a 

terme els alumnes d’aula d´acollida i educació especial. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-12-

02T19:24:00%2B01:00&max-results=9 

10. Venda dels nostres productes de l’hort a la plaça del Lleó de Girona (activitat que ens 

ofereix La Caseta de la Devesa de l’Ajuntament de Girona). Ho porten a terme els alumnes de 

3r. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/p/presentacio-digital.html 

11. Per norma els alumnes porten esmorzars saludables (entrepans, fruita o hortalisses) dins 

les carmanyoles gràcies a les tasques que fan els tutors. Ho porten a terme tots els alumnes de 

l’escola. 

12. Collim productes ecològics i els portem a la cuina per degustar productes de l’hort. Ho 

porten a terme els alumnes de la Comissió de Natura. 

13. Visita a les botigues del mercat de la Plaça del Lleó de Girona i també a les parades de 

l’exterior del mercat on hi venen els petits pagesos de les rodalies de Girona. Ho porten a 

terme els alumnes de 3r. 

14. Mostra d’experiments per com millorar les nostres  plantes a casa i a l’Escola. Activitat 

dirigida als pares dins la programació de les “Jornades Culturals de l’Escola “. Ho porten a 

terme  tots els alumnes de primària. 



 

 

15. Organització de tot un equip d’alumnes que estudien i organitzen com tenir cura de totes 

les plantes durant els mesos d’estiu, és a dir una organització complexa de com tancar 

l’empresa Hort amb Cor per vacances i que no es malmeti ni una planta: regs automàtics, regs 

casolans, apadrinament de plantes per part dels alumnes de la comissió, hibernació de plantes, 

estudi dels llocs més humits de l’Escola,  personal que portarà a terme aquestes actuacions i 

coordinar-les. Ho porten a terme molts alumnes donada la seva envergadura. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-10-

14T13:14:00%2B02:00&max-results=9&start=9&by-date=false 

16. Visita a l’hort i estudi del procés de creixement de les plantes, les seves característiques i 

les seves aplicacions. Ho porten a terme totes les classes d’educació infantil i d’educació 

primària. 

17. Publicació d’  articles a la revista digital de l´Escola “L´Estornell” . 

18. Petició d’articles a  col·laboradors  sobre un tema que ens preocupa i que hem discutit a 

classe. Veure bloc. 

19. Innovem: fem un suc 

http://hortambcor.blogspot.com.es/2016/02/hortambcor-treu-un-suc-al-mercat-al-mes.html 

20. Apadrinem una olivera. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/2016/05/prova_1.html 

21.Fem de guies al Museu d’Art de Girona. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/2016/07/triptic-de-la-jornada-al-museu-dart-un.html 

22. L’Ajuntament de Girona ens instal·la Horts verticals en motiu de La Jornada d’Horts 

Ecològics. 

http://hortambcor.blogspot.com.es/2016/04/vermigarden-es-el-nom-oficial-dels.html 

http://hortambcor.blogspot.com.es/2016/03/fotografies-de-la-v-jornada-horts.html 

En totes les activitats: i) es fa ús de paper de diari  com a embalatge;  ii) tots els conreus han 

crescut sense pesticides i adobs de síntesi química; iii) fem esment de la importància del sector 

agrícola en l’economia  i de  les immenses possibilitats de mercat en el món del sector ecològic. 

  



 

 

4. Metodologia 

-L’alumne com a protagonista del treball.  Plantem, experimentem, vivim, mengem, olorem, 

ens nodrim, innovem, busquem, entrenem, aportem material, apadrinem plantes, podem, 

reguem, ruixem, busquem alternatives, observem el temps, formulem hipòtesis, venem... Ens 

movem en un aprenentatge actiu, cooperatiu i significatiu. 

-Els alumnes han de decidir per ells mateixos la manera de resoldre els problemes i el paper del 

mestre és d’acompanyament-guia d’aquest procés  ABP (aprenentatge basat en problemes), 

treballem per reptes, perquè ens agraden els reptes. 

- El treball de projectes requereix reflexió, molt de rigor i temps de dedicació. Però els resultats 

i el nivell d’assoliment i satisfacció valen la pena. 

-Es fomenta el treball  inductiu. Les activitats integren coneixements interdisciplinaris i es cerca 

informació a través de les noves tecnologies. 

 

5. Valoració 

Estem molt contents del grau d’assoliment dels objectius aconseguits; els alumnes estan molt 

engrescats en el tema i responen a aquesta responsabilitat. Cal dir que és un molt bon treball 

per a l’atenció a la diversitat( perquè reforcen un projecte d’Escola no només exclusiu de l´Aula 

d´Educació Especial). La creació de l’empresa ha donat molta fortalesa al treball, ha ampliat 

exponencialment les possibilitats del projecte en tots els aspectes!!. La introducció al món de 

la meteorologia comporta un treball de precisió en la recollida de dades, valorar-les i 

interpretar-les costa, però hi estem treballant de valent. Cada any que passa anem aprenent 

més  del món de l’agricultura, experimentem més sobre el món de les plantes i en gaudim 

d’aquest procés. 

També tenim el suport de molta gent que voluntàriament i des de diferents àmbits 

(mestres jubilades, empresaris, professionals del món de la biologia, investigació, 

meteorologia, farmàcia, jardineria, mestres, estudiants ...) ens ajuden a que el projecte 

es desenvolupi amb rigor: ens donen idees, ens repassen els treballs des de la seva 

formació específica, ens donen altres punts de vista i ens obren les portes al món 

laboral i empresarial actual.  



 

 

Maria LLuïsa Bonnmatí, mestra jubilada i exdirectora de l’escola: revisa totes les plantes 

i rega les plantes d’interior. 

Pere Joan Giramé, conserge de l’escola: revisa la terrassa i ens ajuda en treballs 

logístics. 

La Caseta de la Devesa (Ajuntament de Girona): ens ofereix una monitora 3 sessions a 

l’any per desenvolupar activitats d’horticultura. 

Mònica Herrero: meteoròloga del Servei Meteorològic de Catalunya sustenta el Bloc de 

l’ Estació Meteo ;  

Josep Ma. Bosch – enginyer de ponts i camins, Glòria Salomó i Ingrid Rahola ( 

cofundadores de l’ Empresa LLagurt) sustenten el Bloc de l´Empresa. 

Tània Robledo de Creacions Tània sustenta el Bloc de Plantes Medicinals. 

Jordi Bosch i Ester Raset que ens han ajudat a resoldre els problemes informàtics. 

La mestra Pilar Sampietro que ens dona idees per millorar. 

Estudiants que ens venen a fer xerrades sobre temes específics. 

Estudiants de Magisteri (Tània Moncusí i Anna Prunella) 

Mestres jubilades i altres (Laura Fàbrega, Margarida Soler i Dolors Torregrossa  que ens 

ajuden a tancar l’ Empresa el mes de juny i a obrir el mes de setembre. 

Formació rebuda en els cursos de Compètic 2 i Compètic 3 a l’Escola d’Adults de 

Girona.  

...Us donen les gràcies a tots els col·laboradors !!!!!! 

 

 És  la nostra responsabilitat : 

• Entrenar els nostres alumnes pel seu futur fomentant una vida sana en un món 

sostenible . 

• Obrir els ulls dels nostres alumnes al món laboral, al món actual  a base de potenciar  

actituds  emprenedores i fer formació i entrenament en valors ètics a partir del nostre 

dia a dia. 



 

 

Aquest projecte ha nascut amb la finalitat de posar el nostre gra de sorra i així sumar esforços 

en aquesta gran causa.  

A continuació trobareu la presentació que es va fer el 12 de juliol durant el lliurament del Premi 

“Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica” 2016, on s´exposa amb imatges l´exemple de de 4 

BONES PRÀCTIQUES. 

 

Maria Àngels Bosch i Torrent (Coordinadora del Projecte Hort amb Cor) amb la col·laboració de 

l’Equip Directiu de l’Escola Eiximenis. 

Girona, 22 de juliol de 2016                                                          
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HORT ECOLÒGIC 

MUNTEM L’EMPRESA “HORTambCOR” 

 
- El conte de les Llagurteres. 

- El Catàleg de l’empresa. 

- Codi QR. 

- Factures. 

- Venda al mercat. 

- I tu quin és el teu somni “Els alumnes munten la seva empresa”. 

- Innovem: maig 2016 llancem el nostre suc al mercat 

CONTE 
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TREBALL EN EQUIP CATÀLEG 

COMPTE A TWITTER 
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CODI QR LES NOSTRES FACTURES 

TARGETA DE PRESENTACIÓ 
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PUBLICITAT ANEM A VENDRE 
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EL TEU SOMNI 

INNOVEM: LLANÇAREM AL MERCAT UN SUC 
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MIRANT EL CEL 
LA NOSTRA : METEO_EIXIMENIS 

REGISTREM DADES 

APP   WHEATER&RADAR 

XERRADES SERVEI METEOCAT.CAT 

COLÒNIES OBSERVATORI DE PUJALT 

EL PLUVIÒMETRE SE’NS HA ESPATLLAT 
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DATALOGGER 

REGITREM LES DADES DE LA NOSTRA MÉTEO 

APP 
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XERRADES DE MÒNICA HERRERO 
(WWW.METEO.CAT) 
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COMARCA DE L’ANOIA 

ALBERT BORRÀS 
OBSERVATORI PUJALT 
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UN NOU PLUVIÒMETRE 

APADRINEM UNA OLIVERA 
(Un món Global: aprenem de fora per poder-ho aplicar 

en el nostre país). 

https://apadrinaunolivo.org 

-Testimonis: aprenem de 4 joves emprenedors. 

-Seguim tot el procés d’una olivera. 

LA NOSTRA OLIVERA: “EIXI-OLIVERA” 
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FORMACIÓ DEL FRUIT 
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FEM DE GUIES AL MUSEU 

d’ART DE GIRONA. 
• Petita representació teatral al Museu. 

• Explicació davant de 5 peces del Museu. 

• Taller plantes medicinals. 

• Tast de pa amb oli. 
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HORT AMB COR AGRAEIX LA COL.LABORACIÓ DE TOTHOM.  

US CONVIDEM A VISITAR 

http://hortambcor.blogspot.com 

 

Moltes gràcies també pel reconeixement que suposa el 

Premi “Agricultura i Alimentació Ecològica”. 

 


