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Anem de “cacera” a l’hort!  

Quins animals trobem a l’hort? 
 

 

Objectius 

1. Concebre l'hort com un hàbitat. 
2. Conèixer els diferents animals que habiten en el nostre hort (tot observant-los, classificant-los, 
cercant informació sobre ells...). 
3. Actuar respectuosament amb els habitants de l'hort. 
4. Extreure informació a partir de la consulta a diferents fonts (llibres o pàgines web). 
5. Dominar el programa de tractament de textos Word, segons els continguts preestablerts. 
6. Exposar oralment, de manera clara i entenedora, la informació trobada. 

Descripció de la proposta 

Aquesta activitat consisteix en observar i analitzar els diferents animals que trobem a l'hort.  
Els «caçarem» durant una estona per tal d'observar-los i fotografiar-los.  
Posteriorment  investigarem què hi fan en el nostre hort i si la seva "feina" ens beneficia o ens 
perjudica.  
A més, cercarem remeis naturals per evitar les plagues (elevat nombre d'animals que ens 
perjudiquen).   

Aspectes didàctics i metodològics 

Totes les activitats es realitzen en grups de tres alumnes.  
L’activitat es fa en 4 sessions d’1 hora cadascuna. 

Recursos emprats 

 
- Ordinadors. 
- Llibres d'animals de la biblioteca. 
- Pots de vidre. 
- Lupes. 
- Làmines visuals de l'anatomia de cada un dels animals. 
- Càmera de fotos 
- Fitxa d'anàlisi i reflexió.  

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

- Concepte d'hàbitat. 
- Classificació dels animals. 
- "Cacera" d'animals que habiten al nostre hort i posterior alliberament. 
- Anàlisi i reflexió sobre els animals trobats. 
- Traspàs de la informació trobada a format digital (Word). 
- Exposició oral del treball realitzat. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

4t. de cicle mitjà i cicle superior d’educació primària 

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

Guió de l’alumnat. pdf 

Autoria 

Mònica Crespo, mestra de l’escola Josep Boada de Riudarenes 
 


