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La comunitat educativa manté un hort tradicional conreat per un padrí del centre. L’alumnat estudia les 
plantes, ajuda en les tasques de manteniment de l’hort, gaudeix dels seus fruits en l’àpat de l’esmorzar i 
comparteix l’experiència amb les famílies  mitjançant  la cistella viatgera, fotos, díptics, exposicions dels 
productes... 

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ

L’hort és un element important en la relació establerta entre la comunitat educativa. Els pares i mares  tenen un paper fona-
mental en el  bon estat i conservació de l’hort. La tasca de manteniment la porta a terme un “expert“, un padrí que diàriament 
hi treballa,  tal i com faria un bon pagès. L’ equip docent  elabora i sistematitza les  propostes curriculars per cada nivell, en cada 
període estacional.  L’ alumnat, setmanalment, fa l’ observació de l’hort i al llarg del curs estudia algun ésser viu. 
Periòdicament nens i nenes ajuden en les tasques de l’hort (treure males herbes, plantar, collir, regar...), sota l’atenta mirada del 
Nas de Pastanaga.
Cada nivell estudia el cicle vital d’una planta, des de la sembra fins aconseguir el fruit i les llavors necessàries per tornar a ini-
ciar el cicle.
Els productes de l’hort ens permeten realitzar tallers de cuina  i incorporar-los a la nostra alimentació. 
El conjunt del treball es fa arribar a les famílies a través de les exposicions dels productes de l’hort, els murals amb les fotos del 
treball dels nens i nenes  a l’hort.
La Cistella Viatgera que cada setmana  un nen o una nena s’emporta a casa, ens facilita la difusió a les famílies a l’hora que 
ens permet recollir els seus suggeriments. Aquesta cistella conté llibres, llavors, receptes, productes i la llibreta de suggeriments.
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Cistella de l’hort: Cada setmana 
un  nen o una  nena  porta la cis-
tella de l’hort a casa. 
La família que acull la cistella es 
queda un producte de tempora-
da del nostre hort. 

Nas de pastanaga:  La seva presència i atenta mirada 
ens motiva a fer la feina ben feta. 
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Estudi de la tomata: El tre-
ball de l ‘hort es continua a 
la classe  amb l’observació 
i l’experimentació (olorar, 
tastar, assecar llavors…).
Van collir , van tastar, van 
olorar , van assecar llavors, 
fins i tot van poder portar 
a casa part de la nostra 
producció. S’ho emporten 
cap a casa… 

Regant les patates
Nens i nenes aprenem de la natura i del treball con-
junt.  El nostre hort esdevé  una aula  oberta a l’ ex-
terior .
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Productes del nostre hort: És un goig poder mostrar els productes que amb el treball de 
tots hem aconseguit.
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