
GUIA PDF hort escolar: 
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referenci
a/arxius/guia_hort_escolar.pdf 
  

Fitxa de l’activitat 

NOM DE L’ACTIVITAT  Tast d’enciams! DATA  05/10/2020 

HORA  11:30 - 13:00 

TIPUS D’ACTIVITAT  Agroecologia DURADA  1:00h / 2:00h 

Nº PARTICIPANTS  8 RESPONSABLE/S  Mar, Cristina, Laura 

EDAT  17 > 20 LLOC Hort Xarxa Monestir- 
Sant Francesc 

OBJECTIUS - Valorar els productes que podem aconseguir cuidant d’un hort. 
- Observar les diferències entre enciams de diferents espècies 
- Potenciar sentits que no utilitzem normalment 
- Conèixer en quina fase del cicle reproductiu es troba cada 

hortalissa 

DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 

- Primerament es presenta l’espai, s’explica que hi ha plantat en 
cada parcel·la i es comunica quin projecte hi havia hagut 
anteriorment a l’hort. ( Es va experimentar amb diverses 
tècniques per treballar la terra canviant diferents variables  ex: 
mulching, adob, etc.. )  

- Es pregunta si saben què hi ha plantat en aquell precís moment 
(enciams, cols, , bròquils..)  

- S’ensenya que hi ha hortalisses que es troben en punts diferents 
del seu cicle reproductiu i què significa això (per exemple trobem 
enciams espigats i enciams que estan llestos per consumir) 

- S’ensenya els diferents tipus d’enciams que hi ha i se’ls pregunta 
si poden distingir de quants tipus n’hi ha (3) i quins creuen que 
estan ja llestos per poder menjar. 

- Ara es fa un tast dels tres enciams fixant-nos en quines 
diferències presenten entre ells, i després per parelles repeteixen 
el tast d’enciams però aquest cop a cegues i han d'endevinar de 
quina espècie es tracta.  

- Acabem l’activitat preparant una amanida conjunta i saborejant 
les hortalisses tastades en un format diferent. 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/guia_hort_escolar.pdf
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/05_publicacions_material_referencia/arxius/guia_hort_escolar.pdf


  
  

MATERIAL - Plats i coberts 
- Enciams 
- Oli, sal i vinagre 
- Altres aliments per a elaborar una amanida. 

PRESSUPOST   

ADAPTACIONS El tast es pot realitzar amb altres hortalisses que estiguin a punt en 
aquell moment. 

SUGGERIMENTS O 
OBSERVACIONS 

  
  
  
  
  

VALORACIÓ DATA   05/10/2020 

COM ENS HA AJUDAT 
L'ACTIVITAT A 
ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS? 

El fet de tenir un hort i veure d’on surten els aliments, collir-los, 
netejar-los i menjar-los directament fa que es pugui connectar més amb 
l’activitat i els objectius proposats que si per exemple compressis les 
hortalisses al supermercat  i volguessis fer un tast per a distingir 
diferències i veure quins moments del cicle de la planta són òptims per al 
consum. 

QUÈ ÉS EL QUE 
MILLOR HA 
FUNCIONAT? 

El que millor ha funcionar ha sigut l’observació de l’hort i entendre que 
cada planta fa un cicle sencer tot i que no sempre deixem que ho facin 
per a propòsits comestibles. També han pogut veure clarament que no 
només hi ha una espècie d’enciam i que entre ells tenen diferències 
notables. 

QUÈ NO FARÍEM 
IGUAL? 

Potser intentariem tastar més d’una hortalissa si l’hort ens ho permet. O 
podríem haver portat aliments extres com olives, tomata, ceba etc.. per 
acabar fent una amanida comuna per a disfrutar més dels aliments 
obtinguts a l’hort. 

HI HA HAGUT ALGUN 
CONFLICTE? COM 
L'HEM RESOLT? 

Hi havia alguns joves que no volien provar l’enciam o quan el tastaven 
comentaven que tenia gust d’herba i que estava dolentíssim. 
S’ha resolt provant altres enciams i veient com n’hi havia alguns més 
“bons” que d’altres.  



  
 
 

HI HA HAGUT ALGUN 
DESAJUST LOGÍSTIC? 
(Durada, recursos, 
pressupost, etc.) 

Al final no hem fet l’amanida perquè només teniem oli i sal, i els joves no 
tenien masses ganes de seguir menjant enciam. 

COM HO HAN 
VALORAT ELS I LES 
PARTICIPANTS? 

 La majoria positivament, estaven atents i participatius, tot i que algunes 
persones no tenien masses ganes de fer el tast en un primer moment. 

ALTRES ASPECTES A 
VALORAR 

  

    

Fitxa de l’activitat 

NOM DE L’ACTIVITAT Montem un reg DATA  12/10/2020 

HORA  11:30 - 13:00 

TIPUS D’ACTIVITAT  Agroecologia DURADA  1:00h / 2:00h 

Nº PARTICIPANTS  Grup de 6 RESPONSABLE/S  Mar, Cristina, Laura 

EDAT  17 > 20 LLOC Hort Xarxa Monestir- 
Sant Francesc 

OBJECTIUS - Coneixer funcions del reg 
- Quins tipus de reg es pot fer servir/funció de l’activitat que es faci 
- Aprendre com montar un reg 
- Saber els tipus de material que es necessita 
- I a quina procés montar-lo. 
- Un cop montat, gestionar on plantar en funció d’un surti el gota a 

gota. 

DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 

- Rebuda i repassar els deures demanats de la setmana passada ( 
un dibuix del reg pels calçots. Quin disseny de reg farien ells )  

- Explicació sessió. Montar el reg pels calçots. Tot sempre amb la 
seva decisió, nosaltres asesorem  les seves decisions.  

- Com el montem, veure quin material tenen i començar a pensar. 
- Un cop montat el reg, comprovem si hi ha reg i passem a fer el 

2n reg de la 2na Parcel·la.  



 

- Finalment fer una reflexió sobre com anat, si a sigut fàcil, si fent 
grup és més fàcil o no etc... Veure tipus de problemàtica que han 
sorgit i pensar alternatives per acabar montant el reg.  

MATERIAL - 1x Tub de reg ( 16 mm ) 
- 1x Tub mare de reg ( 40 mm ) 
- 3x Aixetes  
- Peces per fer la estructura de reg 

PRESSUPOST 0 

ADAPTACIONS Aprofitar el reg que hi havia abans , i no posar el nou. I tenir com ajuda, 
el reg montat de la parcel·la 3.  

SUGGERIMENTS O 
OBSERVACIONS 

Tot aquesta sessió serveix per tenir una primera base de coneixements, 
de comentar un reg, per més endavant aplicar el que van aprendre.  
Va anar molt bé, els hi va agradar. Feien bona cara, de satisfacció  
  
  
  
  

 DATA   12/10/2020 

COM ENS HA AJUDAT 
L'ACTIVITAT A 
ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS? 

Pensar quin disseny volen per regar els calçots i després com fer perquè 
arribes l’aigua. Això a requerit pensar i estructura molt bé la manera de 
encaixar les peces del reg.  

QUÈ ÉS EL QUE 
MILLOR HA 
FUNCIONAT? 

Tot en general. 

QUÈ NO FARÍEM 
IGUAL? 

La segona vegada per montar el reg. Canviar el tub de reg.  

HI HA HAGUT ALGUN 
CONFLICTE? COM 
L'HEM RESOLT? 

Cap conflicte. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HI HA HAGUT ALGUN 
DESAJUST LOGÍSTIC? 
(Durada, recursos, 
pressupost, etc.) 

No encaixe ven les peces un cop montant-l’ho.  
  

COM HO HAN 
VALORAT ELS I LES 
PARTICIPANTS? 

 Al principi anaven una mica perduts i els feia mandra començar però a la 
què s’hi han posat s’han motivat.  

ALTRES ASPECTES A 
VALORAR 

  

    



Fitxa de l’activitat 

NOM DE L’ACTIVITAT  Plantem calçots! DATA  19/10/2020 

HORA  11:30 - 13:00 

TIPUS D’ACTIVITAT  Agroecologia DURADA  1:00h / 2:00h 

Nº PARTICIPANTS  5 RESPONSABLE/S  Mar, Cristina, Laura 

EDAT  17 > 20 LLOC Hort Xarxa Monestir- 
Sant Francesc 

OBJECTIUS - Preparar la terra per poder plantar calçots 
- Veure els passos que s’han de fer per obtenir una hortalissa 
- Realitzar el treball que s’ha de seguir en un hort 
- Conèixer les diferents eines de l’hort i  

DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 

- Primer de tot vam presentar les eines que necessitem per 
treballar a l’hort i per què s’utilitzen cada una 

- Vam començar desplantant les cols i enciams que hi havia 
plantades i vam donar la possibilitat que se les emportin a casa 

- Vam retirar el “munching” i el reg del bancal 
- Els alumnes es van repartir pel bancal i vam treure les males 

herbes i vam remoure la terra del bancal amb aixades i rasclets. 
- Vam fer un solc, on plantaríem les cebes, amb una aixada 
- Es van tallar les parts superiors de les cebes i les arrels 
- Seguidament es van col·locar al solc, a uns 20 cm de distància 

entre elles, sense enterrar 
- Finalment vam regar manualment prop de les cebes plantades i 

netejar les eines utilitzades 

MATERIAL Eines de l’hort: aixada, rasclet, forca, escombra i regadora 
Cebes tendres i cebes blanques 
Ganivet/navalla 
 

PRESSUPOST  Uns 5 euros 

ADAPTACIONS El tast es pot realitzar amb altres hortalisses que estiguin a punt en 
aquell moment. 



 

 
 
  

SUGGERIMENTS O 
OBSERVACIONS 

 Si són pocs participants millor, sinó s’han de fer grups per poder 
treballar millor la terra 
  
  
  
  

VALORACIÓ DATA   19/10/2020 

COM ENS HA AJUDAT 
L'ACTIVITAT A 
ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS? 

És una activitat que ajuda a donar una aproximació real de com es 
treballa en un hort. Es pot veure la feina que hi ha darrera de les 
hortalisses i verdures que veiem al supermercat i el treball previ a plantar. 
El treball de la terra permet entendre com utilitzar les eines i la seva 
utilitat. 

QUÈ ÉS EL QUE 
MILLOR HA 
FUNCIONAT? 

El que millor ha funcionat ha sigut el treball en equip. Els alumnes han 
pogut treballar tots a la vegada i això ha accelerat tota la feina.  

QUÈ NO FARÍEM 
IGUAL? 

Faríem dos solcs, és a dir, dues fileres de cebes per aprofitar més el 
bancal. 

HI HA HAGUT ALGUN 
CONFLICTE? COM 
L'HEM RESOLT? 

Algun alumne en algun moment no volia picar la terra perquè és una 
feina cansada, però els hem fet veure que tots són responsables de l’hort 
i de les seves plantacions. 

HI HA HAGUT ALGUN 
DESAJUST LOGÍSTIC? 
(Durada, recursos, 
pressupost, etc.) 

Hem plantat 19 cebes, potser hauríem d’haver comprat més i fer 2 solcs.  

COM HO HAN 
VALORAT ELS I LES 
PARTICIPANTS? 

 Han vist que és un treball costós i cansat, però alguns tenen ganes de 
veure com avança tot el procés. 

ALTRES ASPECTES A 
VALORAR 

  

    



Fitxa de l’activitat 

NOM DE L’ACTIVITAT Fem planter! 
(bledes, rabanitos, 
pèsols i pastanagues) 

DATA  02/11/2020 

HORA  11:30 - 13:00 

TIPUS D’ACTIVITAT  Agroecologia DURADA  1:00h / 2:00h 

Nº PARTICIPANTS  4 RESPONSABLE/S  Mar, Cristina, Laura 

EDAT  17 > 20 LLOC Hort Xarxa Monestir- 
Sant Francesc 

OBJECTIUS - Aprendre a fer planter 
- Reutilitzar materials que tenim a casa i donar un segon ús 
- Potenciar la creativitat i enginy 
- Descobrir quines hortalisses es planten a la temporada d’hivern 

(bledes, pèsols, faves, etc..) 
- Responsabilizarse de cuidar d’un planter fins que es pugui 

trasplantar 

DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 

- Veure quants recipients tenim per a fer planter i com els hem de 
treballar per a què siguin aptes. 

- Veure quines llavors han portat i decidir què vol plantar cadascú  
- Saber què necessita cada planta i com es germina 
- Fer algunes regadores amb ampolles de plàstic per a què sigui 

més fàcil regar 
- Fer marcadors per a cada planter amb què hi ha plantat i la data 

MATERIAL Pel planter i regadores 
 

- Pots de iogurt, oueres, brics etc.. 
- Terra  
- Llavors 
- Ganivet amb punxa 
- Ampolla de plàstic buida 

 
Pels marcadors 
 

- Escuradents i cartró o cel·lo 
- Retoladors  
- Tisores 

PRESSUPOST  Uns 5 euros 



  
  

ADAPTACIONS Es pot plantar també directament al terra per observar la diferència i 
veure si poden creixer bé sense planter o si per exemple no aguanten bé 
els transplantament a la terra 

SUGGERIMENTS O 
OBSERVACIONS 

 No van venir els mateixos de l’altre dia així que no portaven res, ni 
planter ni llavors. 
  
  
  
  

VALORACIÓ DATA   02/11/2020 

COM ENS HA AJUDAT 
L'ACTIVITAT A 
ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS? 

Han hagut de pensar què volien plantar, i què necessitava la planta per a 
créixer per triar el planter adequat. També han hagut de pensar que per 
exemple no es el mateix fer planter en un pot de iogurt que en una ouera, 
ja que en el recipient de plàstic li haurem de fer forats perquè no es 
podreixi la llavor. 

QUÈ ÉS EL QUE 
MILLOR HA 
FUNCIONAT? 

Tot ha anat bé. 

QUÈ NO FARÍEM 
IGUAL? 

Deixariem que fossin ells què poguessin informar-se i espavilar-se per a 
aconseguir materials de casa seva que puguessin utilitzar per a fer 
planter. També ens hauria agradat que haguessin pogut decidir què 
volien plantar. 

HI HA HAGUT ALGUN 
CONFLICTE? COM 
L'HEM RESOLT? 

No hem pogut fer les regadores perquè no hem portat ampolles. 

HI HA HAGUT ALGUN 
DESAJUST LOGÍSTIC? 
(Durada, recursos, 
pressupost, etc.) 

 No van venir els mateixos de l’altre dia així que no portaven res, ni 
planter ni llavors. 
  

COM HO HAN 
VALORAT ELS I LES 
PARTICIPANTS? 

 Al principi anaven una mica perduts i els feia mandra començar però a la 
què s’hi han posat s’han motivat. Algun ha agafat un enciam que ja 
estava plantat i crescut de l’hort i ha dit que provaria de plantar-lo al balcó 
de casa seva! 

ALTRES ASPECTES A 
VALORAR 

  



 

 

    

Fitxa de l’activitat 

NOM DE L’ACTIVITAT Sembrem! DATA  09/11/2020 

HORA  11:30 - 13:00 

TIPUS D’ACTIVITAT  Agroecologia DURADA  1:00h / 2:00h 

Nº PARTICIPANTS   RESPONSABLE/S  Mar, Cristina, Laura 

EDAT  17 > 20 LLOC Hort Xarxa Monestir- 
Sant Francesc 

OBJECTIUS En aquesta pràctica volem sembrar llavors a l’hort per poder veure si hi 
ha diferències amb el planter de la pràctica anterior. 
L’objectiu és que els alumnes treballi coordinadament i que s’impliquin 
amb la feina per tal de poder realitzar-la. 

DESENVOLUPAMENT 
DE L'ACTIVITAT 

- Desplantar les hortalisses plantades que ja no ens serveixen 
- Apartar el reg  
- Treballar la terra del bancal amb les eines corresponents 
- Sembrar i plantar les llavors de: rabanitos, pastanaga, espinacs i 

pèsols 
- Col·locar el reg 

MATERIAL - Llavors de: rabanitos, pastanaga, espinacs i pèsols 
- Eines de l’hort: aixada, resclet… 

 

PRESSUPOST Els 5 euros de l’activitat anterior 

ADAPTACIONS Es podria fer la mateixa activitat amb altres hortalisses. 

SUGGERIMENTS O 
OBSERVACIONS 

A l’hora d’escollir les hortalisses s’ha de tenir en compte l’època de l’any 
i la temporada de les hortalisses. 



 
 


