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1r grup: preguntes 1- 4

2n grup: preguntes 6-9

3r grup: preguntes 11-14

4t grup: preguntes 16-19

5è grup: preguntes 21-24

6è grup: preguntes 26-29

7è grup: preguntes 31-34
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El CALAIX d'informació permet l'accés a un conjunt d’arxius que
contenen els originals dels materials didàctics que composen la maleta
pedagògica.

L'HORT pas a pas. L'entrada a aquest apartat es realitza a través d'una
animació que dóna pas a 12 activitats que tenen, com a fil conductor,
l'hort escolar ecològic. Es recomana fer aquestes activitats de manera
ordenada.

JOCS. Set propostes lúdiques, ambientades en l'hort, que permeten
jugar i, alhora, aprendre.

És un fet constatable que els jocs i les activitats que es realitzen amb
l’ordinador tenen un gran potencial motivador per a l’alumnat. De
vegades fins i tot excessiu perquè provoca una ocupació que els allunya
d’altres activitats més saludables. Aquest CD-Rom, però, s’ha dissenyat
com un complement a les activitats que han de fer a l’hort escolar i, per
tant, el seu ús l’ha de gestionar i guiar el professorat. L’HorTAC es
forja amb l’objectiu de donar a conèixer l’hort, els aliments procedents
de l’agricultura ecològica i les formes de conreu respectuoses amb el
medi ambient. Aquest CD-Rom interactiu pretén desenvolupar un
conjunt d’habilitats que són necessàries per resoldre una sèrie de reptes
mitjançant l’experimentació digital. Mark Prensky, un expert en educació
i aprenentatge, va dir que existeixen dues classes de ciutadans als inicis
del segle XXI: els nadius i els immigrants digitals. Aquest material és
una proposta que vol acostar i fer compatibles una activitat mil·lenària
que fins ara havia estat pròpia dels analfabets digitals, el conreu a l’hort,
amb una altra d’actual que han de dominar les noves generacions: les
TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement). Aquest joc
metafòric de paraules ens porta a assistir al naixement d'un nou mot,
l’HorTAC.

Com hem anat dient, l’HorTAC és un CD-Rom interactiu que forma
part de la maleta pedagògica De l’hort a casa. El seu contingut
s'estructura en tres apartats. Un d'ells va adreçat al professorat: el
CALAIX d'informació; els altres dos van dirigits a l'alumnat: l'HORT
pas a pas i els JOCS.

























"S'ha volgut concebre com un manual pràctic d'aquells que
acaben bruts i rebregats de tant fer-lo servir, tant de bo.
Per això incorpora moltes taules, quadres resum, consells
pràctics, fitxes, contactes, literatura compromesa, recursos...
i la lletra necessària per a qui necessiti i vulgui saber més
coses sobre com fer un hort a l'escola".

A cada capítol del llibre podem trobar:

- Una cita per començar. O una dita, al·legoria o vers que faci referència
al tema a tractar dins del capítol i que d'alguna manera ens hagi fet
pensar o esbossar un somriure amb la intenció d’augmentar la curiositat
i l’interès del lector en aquell tema.
- Una introducció per situar el tema de manera transversal a un grapat
de continguts.
- El desenvolupament d'aquest aborda les bases teòriques sobre el tema.
Destinades a aquells que no tinguin coneixements previs o vulguin
augmentar-los. Inclou fotografies i taules per a facilitar la lectura i la
comprensió.
- Els secrets de l’hortolà són consells pràctics, idees per aplicar a l’hort,
a partir dels quals es derivaran d’altres que funcionen millor en les
nostres condicions locals.
- La secció “Un problema o compromís ambiental” és un destacat on
s'explica una situació ambiental relacionada amb la temàtica del capítol.
D'aquesta manera l'hort es pot aprofitar com a base per treballar amb
els nens els problemes globals que afecten el planeta.
- Cada capítol incorpora una bibliografia específica i unes quantes
pàgines webs destacades que poden ser interessants per completar i
donar resposta als dubtes sorgits en la seva lectura.

Aquest llibre, tal i com queda reflectit en el seu manual d’ús, combina
els coneixements relacionats amb l’hort amb lectures i propostes
didàctiques. Per tant, es tracta d’un material polivalent que pot tenir
diferents destinataris i usuaris. Tal i com diu l’autora:


























