
 
 

 

HORT 
 

 Àmbits: Cientificotecnològic i social.  
 Nivell educatiu: Primer cicle d’ESO. 
 Horari: Matí: De 9:30 a 12:30. Tarda: De 15:30 a 19:00. 
 Calendari: Es pot realitzar al llarg de tot el curs escolar, tot i que l’estació de 

l’any condiciona les hortalisses presents i la feina a fer. 
 Durada: Mínim de 3 hores.  
 Tipus d’activitat: Taller.  

 

 Descripció de l’activitat: Realitzarem les feines pròpies d’un hortolà, 
convertint-nos en els responsables de la feina a fer a l’hort durant l’estona del 
taller: les tasques de manteniment, el control de les malalties o plagues, 
classificarem les llavors, elaborarem el compostatge i les diferents classes de 
fems. 
Utilitzarem diverses tècniques per participar en el procés de manteniment de 
les hortalisses, així com les tècniques de reproducció. En funció de l’època de 
l’any i els productes obtinguts, els portarem a la cuina per consumir-los en 
algun dels àpats, i així tancar el cicle dels aliments. 
 

 
 Objectius:  

 Identificar els treballs de la terra i el seu paper en l’alimentació humana, en 
el cicle vital de les plantes i en l’elaboració del 
planter.                                                               

 Conèixer la vida de les plantes, el seu aprofitament per l’home, la producció 
d’agro-aliments i la fertilitat del sòl, així com els seus usos. 

 

 A quines competències contribueix?  
 Àmbit cientificotecnològic (Dimensió objectes i sistemes tecnològics de la 

vida quotidiana): 
o Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, 

avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la 
salubritat i el medi ambient.  

 
 Àmbit social (Dimensió geogràfica i cultural i artística):  

o Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de 
l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori 
amb criteris de sostenibilitat. 

o Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda 
del passat, per defensar-ne la conservació i crear-ne de nou per a les 
generacions futures. 
 

 



 
 

 

 Continguts: 
 El cicle vital de les hortalisses. 
 Tècniques de reg. 
 Les hortalisses i l’alimentació. 
 Els adobs naturals i els fems. 
 El planter d’hortalisses. 
 Tècniques de reproducció de plantes i arbres. 
 L’esporga i el compost. 
 La pol·linització i les llavors. 
 Hort d’hivern i hort d’estiu. 
    

 Lligams i connexions amb altres tallers: 
o Què en fem de les hortalisses que recollim de l’hort i quin benefici ens 

aporten? Ho treballarem a T. d’ALIMENTS. 
o D’on podem agafar l’adob per escampar-lo per la terra? A part 

d’hortalisses, que ens proporciona el treball de la terra? Relacionem-ho 
amb la GRANJA. 

o Quins insectes són els encarregats de pol·linitzar les flors dels conreus? 
Podem recordar aspectes del taller de APICULTURA. 

o Quines diferències hi ha entre un hort i un camp? Fem la comparativa i 
tractem aspectes de PAISATGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


