
  

Una proposta per 
organitzar el treball del 

grup sobre el curriculum 
al voltant de l’

Hort escolar sostenible

Grup de treball d’Educació per la 
Sostenibilitat al llarg de la vida

Sant Cugat del Vallès, curs 2008-9



  

• Una pregunta sobre competències i capacitats: Es 
l’hort escolar sostenible un espai educatiu adient on 
desenvolupar les competències expressades en el nou 
currículum?

• Una pregunta sobre continguts: Quins continguts 
del nou currículum es poden treballar millor a partir de 
l’hort escolar sostenible?

• Una pregunta sobre programació: La visió de l’hort 
escolar sostenible desenvolupada en el grup de treball 
es coherent amb els continguts i competències del nou 
currículum? Com podem seqüenciar els continguts a 
través del cicle vital de l’hort?

Una proposta per ajudar els 
docents del grup a treballar a nivell 

curricular



  

Es l’hort escolar sostenible un espai 
educatiu adient on desenvolupar les 
competències expressades en el nou 

currículum?

• Mirar les competències generals EP i ES
• Mirar les capacitats del curriculum EI
• Reflexionar sobre la manera en què es poden 

desenvolupar a partir de l’hort sostenible

• Omplir la taula de competències o capacitats



  

Quins continguts del nou currículum 
es poden treballar millor a partir de 

l’hort escolar sostenible?

• Considerar les tres àrees del currículum d’EI
• Partir de l’àrea de coneixement del medi natural, social i 

cultural d’EP
• Considerar tots els blocs de continguts
• Seleccionar els continguts adients per a cada cicle i fer-

ne un resum

• Es proposa una taula resum dels continguts en 
relació a l’hort



  

Com podem seqüenciar els 
continguts i/o activitats a través del 

cicle vital de l’hort?

• Considerar el cicle de vida de l’hort sostenible 
com a eix de programació 

• Seleccionar per a cada fase del cicle de l’hort els 
continguts i les activitats per a cada cicle 
educatiu

• Omplir la taula per a cada fase del cicle vital i per 
cicles educatius



  

Com podem treballar amb els nens i 
nenes i l’educador@ ambiental 

aquests continguts?

• Aportar exemples d’unitats didàctiques 

• Aportar exemples d’activitats

• Aportar documentació d’experiències fetes
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Preparació del sòl
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural

•Com és?

•Què hi ha?

•En quines condicions?

•On és?•Qui hi viu?

•Com és per dins?

•Què fem?
•Amb què ho fem?
•Com ho fem?

•Qui fa què, qui hi treballa?
•Tothom en té?

•Quin ús fem?

•De qui és?
•Quant costa?

Allà

Passat

Futur

Aquí

•Com canvia?



  

Selecció de llavors
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Com es transforma? •Per què?
•Quina diversitat trobem?

•Què necessita per germinar?

•Com es conserven?
•Com es “re-fan”?

•Com és?

•Com ens organitzem per 
obtenir-les?

•Com les guardem?
•Quin ús en fem?

•Quant ens costen?

•Quines trobem?

•On es compren?



  

Creixement i 
desenvolupament

TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

• Com són les plantes i els 
animals? Quina diversitat hi ha?

• Com canvien? Com 
interaccionen? Què necessiten?

• Formes de regar

• Formes de mantenir la 
salut de l’hort

• Quan costen els materials?

• Dependència d’empreses

• Com es manté un hort en altres 
llocs i altres cultures?

• Qui realitza el mateniment?

• Com ens ajuda participar?



  

Recollida i consum
TecnologiaEcologia

EconomiaSocial-cultural
Allà

Passat

Futur

Aquí

•Què es menja?

•M’agraden?
•Em senten bé?

•Per què?
•Quina diversitat?

•Com ens arriben?

•Com es transformen/cuinen?

•Com es recull?

•Com ens organitzem per 
obtenir productes?

•Qui fa què? Per què?
•Què em ve de gust? Ho 

necessito?
•A tot arreu és igual?

•De qui és el producte?
•Quant costa?
•Qui decideix el preu?

•Quant cobren?

•D’on venen els productes?
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