
 

 

ORGANITZACIÓ 

 

Aquest curs, com ja estava previst en el projecte, s’ha ampliat la inclusió de 

l’hort en el treball per projectes, ampliant-se la participació de l’alumnat i el 

professorat en aquest projecte. Així han passat per l’hort uns 240 alumnes 

de 1r i 2n d’ESO repartits al llarg tot l’any i de 3 professors els cursos 

anteriors, aquest curs ho han fet 10 ( repeteix en diferents actuacions). 

 

Els alumnes de 1r d’ESO , uns 120 i 7 professors, han participat des del treball 

per Projectes dut a terme en la franja d’optativa al llarg d’un quadrimestre 

“Proposta d’intervenció a l’hort del Centre”. 

 

Els alumnes de 2n d’ESO, uns 120 i 4 professors, han treballat a l’hort des de 

dos àmbits diferents. Per una banda i com ja portem anys fent, dins l’optativa 

d’hort que oferta el centre i per l’altra ocupant-se de l’hort al llarg d’un 

trimestre ( els grups es reparteixen durant tot el curs) 1h setmanal formant 

part dels tallers obligatoris que ofereix la matèria de tecnologia lligats amb 

els temes d’indústria alimentària. 

 

Aquesta distribució ja fa anys que la duem a terme , funciona amb èxit i ens 

permet mantenir l’hort tot l’any. Els alumnes es relleven en la cura de les 

parcel·les.  

 

Per l’experiència del curs passat en que a l’hivern es van haver d’anul·lar els 

grups que els hi tocava a les 8 del matí hort pel fred i la foscor imperants, 

aquest curs escolar ja s’ha previst a l’hora de temporalitzar la programació 

de tecnologia. No ha estat així en l’optativa d’hort i una de les dues hores, la 

de dimecres a les 8 del matí caldrà canviar si s’oferta . 

 

ACCIONS QUE S’HAN REALITZAT I COMPLIMENT DELS OBJECTIUS 

PREVISTOS 

 

1. Manteniment de les actuacions que s’estaven duent a terme aquests 

últims cursos 

 

. Les plantacions s’han dut a terme per planters comprats, planters 

d’elaboració pròpia i plantació directa. 

. S’han marcat les parcel·les i delimitat amb estaques fetes pels nois i noies 



. S’ha procedit a plantar cultius i a fer la collita dels productes de temporada 

. Manteniment de les parcel·les tenint controlades les herbes no desitjades 

amb mètodes manuals 

. Millora del control de plagues amb combinacions de cultius i ús d’aromàtiques 

. S’ha fet collita i assecatge d’aromàtiques- medicinals 

. S’han mantingut els diferents punts de compostatge 

. Manteniment i neteja setmanal de tots els espais limítrofs amb l’hort i 

caseta d’eines, deixant-los lliures de llaunes, plàstics i papers, fent recollida 

selectiva 

. Preparació de la cistella setmanal amb la collita: neteja hortalisses, fer 

manats... 

. Elaboració individual de la llibreta d’hort 

. Compra i reparació d’eines tant per substitució de les trancades com per 

ampliació 

. S’han anat podant tots els roses del pati i regant altres zones on hi ha nous 

arbres plantats 

. Recollida de poda de l’ institut (arbres ornamentals, arbres caiguts...) 

selecció restes i tall de branques, branquillons i troncs a les mides desitjades 

per posterior utilització, tant a festes (crema) com per altres usos: arbre 

Nadal, estaques hort, projectes de taller... 

. Clarejat del fruiters 

 

2.- Ampliació de la intervenció a l’hort amb treball per projectes i 

implicació de més àmbits d’aprenentatge 

 

Com ja s’ha assenyalat a l’organització, aquest curs s’ha procedit a ampliar la 

intervenció a l’hort mitjançant el treball per Projectes de 1r d’ESO. Això ha 

comportat que es donés una nova visió de l’hort des de diferents àmbits 

d’aprenentatge. 

 

Al final del projecte s’ha fet una presentació a la resta d’alumnes de cada 

taller en una mostra col·lectiva dins l’espai de l’hort on cada grup exposava el 

seu treball. 

 

Aquests tallers han estat els següents: 

. Fem hotels d’insectes amb recursos a l’abast 

. Organitzem un espai de repòs i una aula exterior reutilitzant materials 

. Elaboració un calendari gegant de l’hort 

. Creació de cases per ocells des de zero. Fabricació de la fusta partint de 

reciclatge. 

. Les catedrals vives ( conèixer, etiquetar i presentar els arbres de l’INS) 



. Millora, ampliació i etiquetatge de l’hort de plantes remeieres. Elaboració 

d’infusions i Ungüents 

Donat el fantàstic resultat dels treballs i la molt bona valoració de la jornada 

final de presentació, s’ha organitzat una altra presentació per professors. 

 

3.- Creació de més espai d’ombra 

 

Aquest objectiu no s’ha assolit. Sols hem pogut plantar algun arbre nou que 

encara ha de créixer per donar ombra. No ha estat possible per l’elevat 

pressupost que les empreses consultades ens demanaven i per la 

impossibilitat de fer-ho amb els alumnes, per l’esforç físic que suposa, la 

perillositat de la tasca i la manca de temps. 

 

MILLORES I NOVETATS 

 

. Es segueix apostant per les flors per millorar pol·linització i s’amplia el seu 

cultiu. 

. Combinació a les mateixes parcel·les d’horta amb aromàtiques i ús d’infusions 

naturals pel control de plagues. 

. Cobertura de la terra amb palla a l’hivern com a mesura contra gelades. 

. Cobertura amb palla del terra i deixar reposar la terra a partir d’agost per 

millorar nutrients i si no es troba personal per poder fer-se’n càrrec. 

. Creació de zona d’hort comunitari de tots els alumnes 

. Treball per projectes ja exposat 

 

VALORACIÓ 

 

Com anem fent des de ja fa molts anys, l’experiència ens permet integrar en 

el projecte següent les activitats més vàlides, pràctiques i integradores i anar 

abandonant aquelles que pel motiu que sigui no han funcionat. 

 

Hem aconseguit que hi passin un número força important i que els faci il·lusió 

formar part d’aquesta activitat. La majoria se la prenen amb molt d’interès i 

hi dediquen forces estones. També els criteris i eines d’avaluació s’han anat 

perfilant i el fet que siguin delimitats, clars i rigorosos, ajuda a una actitud 

seriosa i de constància en el treball. 

 

Aquest curs ha estat molt engrescador veure com amb el treball de projectes 

alguns professors s’han implicat i han col·laborat més en l’hort i s’han pogut 

compartir experiències. 


