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EDUCACIÓ INFANTIL
                         

PROPOSTA CURRICULAR PER TREBALLAR A L’HORT ESCOLAR SOSTENIBLE
GRUP DE TREBALL D’EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT AL LLARG DE LA VIDA, 

Sant Cugat del Vallès, Setembre 2008
Mariona Espinet

En el marc de la nova llei ens preguntem si l’hort escolar sostenible constitueix un espai educatiu on desenvolupar les noves orientacions 
curriculars. Per fer això ens fem les següents preguntes:

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

2. Una pregunta sobre continguts i activitats: Com podem desplegar el currículum a partir de l’hort escolar sostenible?

1. Es l’hort escolar sostenible un espai educatiu on els infants d’educació infantil desenvolupen les seves 
capacitats? 

Considerem que l’hort constitueix un espai educatiu per a desenvolupar els nens i nenes tot construint aquelles capacitats que els faran uns 
ciutadans autònoms, crítics, responsables i participatius en la construcció d’un món més sostenible. A continuació es presenten les capacitats que 
els infants poden desenvolupar a l’etapa de 2on cicle d’Educació Infantil tal com s’expressen en el currículum oficial i una breu reflexió sobre la 
oportunitat que l’hort escolar sostenible ofereix al desenvolupament d’aquestes capacitats.
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Capacitats a desenvolupar en el 2on cicle EI  Oportunitat per ser desenvolupada a l’hort escolar sostenible

1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i 
benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves 
necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyar 
confiança en la regulació d'un mateix

2. Ser i actuar d'una manera cada vegada més 
autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud 
positiva i superant les dificultats

3.  Sentir  que  pertany  a  grups  socials  diversos,  participant-hi 
activament  i  utilitzant  els  hàbits,  actituds,  rutines  i  normes 
pròpies.

4.  Aprendre  amb  i  a  través  dels  altres,  gaudir  de  la  relació  i 
integrar-se  en  el  grup  tot  establint  relacions  afectives  positives 
amb  actituds  d'empatia  i  col·laboració  i  intentant  resoldre 
conflictes de manera pacífica.

5.  Observar i  experimentar  en l'entorn proper amb curiositat  i 
interès,  interpretant-lo  i  fent-se  preguntes  que  impulsin  la 
comprensió del món natural, social, físic i material.
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 6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia 
del país i de la d'altres companys i companyes, generant actituds 
de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions 
socials i afectives que s'hi estableixin.

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, 
coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les 
possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres 
formes de representació.

8.  Comprendre  les  intencions  comunicatives  d'altres  infants  i 
persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el 
joc.

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i 
representació per mitjà dels llenguatges corporal,  verbal,  gràfic, 
musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d'aprenentatge de la 
lectura i de l'escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i 
de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

10. Aprendre i gaudir de l' aprenentatge, pensar i 
crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i 
acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d'una 
manera cada vegada més estructurada.
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2. Com podem desplegar el currículum a partir de l’hort escolar sostenible?

El currículum proposa tres àrees de coneixement i experiència: El currículum proposa tres àrees de coneixement i 
experiència: l'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres, l'àrea de descoberta de l'entorn i l'àrea de comunicació i llenguatges. 
Aquesta estructura, planteja el currículum,  pot ajudar a sistematitzar i planificar l'activitat docent, però no ha de suposar 
presentar la realitat parcel·lada, sinó que cal crear uns espais d'aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els 
continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la 
interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa.

La visió d’un hort sostenible escolar: L’hort com a espai educatiu suposa organitzar tot el treball al voltant del desenvolupament del cicle de 
vida d’aquest agroecosistema. Un cop engegat l’hort l’activitat educativa es veurà condicionada pel funcionament i desenvolupament d’aquest 
ecosistema.  El  treball  es  pot  organitzar  al  voltant  de quatre  fases:  Preparació  del  sòl,  Selecció  de llavors,  Creixement  i  desenvolupament, 
Recollida i consum. Desenvolupar el curriculum suposarà seleccionar continguts i activitats adients a cada fase del cicle vital de l’hort sostenible.

Visió de l’hort escolar sostenible:
Un espai d’aprenentatge globalitzat Àrees de coneixement i experiència
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L’hort  escolar  sostenible  constitueix  un  espai  d’aprenentatge 
globalitzat  on treballar continguts de les tres àrees de coneixement i 
experiència de 2on cicle d’educació infantil. Les àrees de coneixement 
i experiència són:

- Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
- Àrea de descoberta de l’entorn
- Àrea de comunicació i llenguatges

Es  proposa  seleccionar  continguts  i  activitats  de  cada  àrea  en  els 
diferents moments de desenvolupament del cicle vital de l’hort.
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ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 1: PREPARACIÓ DEL SÒL

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 1: Preparació del sòl” de l’hort escolar sostenible?
                                   

Visió de l’hort escolar sostenible:
Un espai d’aprenentatge globalitzat Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

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?
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      ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 1: PREPARACIÓ DEL SÒL

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 1: Preparació del sòl” de l’hort escolar sostenible?

Àrea de descoberta de l’entorn Àrea de comunicació i llenguatges
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      ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 2: SELECCIÓ DE LLAVORS

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 2: Selecció de llavors” de l’hort escolar sostenible?
                                   

Visió de l’hort escolar sostenible:
Un espai d’aprenentatge globalitzat Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

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?
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      ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 2: SELECCIÓ DE LLAVORS

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 2: Selecció de llavors” de l’hort escolar sostenible?

Àrea de descoberta de l’entorn Àrea de comunicació i llenguatges
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ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 3: NAIXEMENT, DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 3: Naixement, desenvolupament i manteniment” de l’hort 
escolar sostenible?

                              
Visió de l’hort escolar sostenible:

Un espai d’aprenentatge globalitzat Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

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?
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ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 3: NAIXEMENT, DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 3: Naixement i desenvolupament” de l’hort escolar 
sostenible?

Àrea de descoberta de l’entorn Àrea de comunicació i llenguatges
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ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 4: RECOLLIDA I CONSUM

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 4: Recollida i consum” de l’hort escolar sostenible?
                              

Visió de l’hort escolar sostenible:
Un espai d’aprenentatge globalitzat Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres

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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ESCOLA: ……………………………………………………………………….   DATA: ………………….

EDUCACIÓ INFANTIL 
FASE 4: RECOLLIDA I CONSUM

Quins continguts i activitats podem treballar en la “Fase 4: Recollida i consum” de l’hort escolar sostenible?

Àrea de descoberta de l’entorn Àrea de comunicació i llenguatges
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