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Com s’alimenten les plantes de l’hort?  

 

Objectius 

Mostrar interès en conèixer la realitat que ens envolta. 
Conèixer les parts de les plantes i les seves funcions en el procés de nutrició de la planta. 
Identificar la diversitat de les  plantes de l'hort dintre d'un entorn on hi ha interrelacions entre diferents éssers vius i l'ambient.  
Realitzar experiències senzilles on es controlen diferents variables: temperatura, lluminositat, aire i humitat, per a comparar els 
efectes en el creixement de les plantes. 
Obtenir dades per escriure aspectes rellevants i significatius sobre les plantes.  
Conèixer el conreu de la terra com una activitat humana que històricament ha estat molt lligada al barri i ciutat on viuen. 
Comunicar verbalment a les companyes i companys de classe les observacions fetes. 
Utilitzar les tecnologies de manera adient i acurada: càmera  fotogràfica, lupa binocular amb connexió i sense de la càmera 
Moticam, el bloc de classe,  consola de sensors, recursos d’internet,  la pissarra digital interactiva ... 
Localitzar l'escola en diferents mapes històrics i també en mapes virtuals. 
Utilitzar diferents instruments de mesura com la consola Ecodad de sensors de temperatura, lluminositat i so i recollir dades que 
després analitzarem, representarem i interpretarem. 
Participar en el bloc de classe com un espai virtual on poder seguir la feina feta, fer les propostes de treball  i on comunicar-se entre 
els companys/-es, família i mestres. 
Cooperar amb els nostres companys/-es amb tolerància, tot respectant la diversitat davant d’un projecte comú. 
Aplicar els coneixements assolits al conreu de les plantes en general i de les de l'hort en particular. 
Valorar i opinar sobre el treball fet.  

Descripció de la proposta 

Es pretén que a partir de diverses activitats seqüenciades i partint sempre del que els alumnes saben se’ls provoca per que pensin un 
tema treballat en cursos anteriors a partir de preguntes diverses com: De que li serveix la fulla a l’arrel? O, com afecta la falta 
d’aire a una planta?. Per trobar resposta a aquestes preguntes plantegem entre tots o de forma dirigida pel mestre activitats 
experimentals. 
És molt important també situar el treball en un entorn proper a l’alumne com és la seva localitat i el seu hort escolar. 
En quan a la localitat es fa un treball documental i històric sobre com era la zona on ara és l’escola fa uns anys per demostrar segons 
les fonts d’informació que era una zona agrícola i que actualment pràcticament no queda cap terreny conreat.  

Aspectes didàctics i metodològics 

Es proposa treballar en gran grup, grups reduïts, parelles i també de forma individual tot depenen de la situació del treball. 
Les feines es distribueixen per grups quan es fa treball experimental i després es posa en comú. 
Moltes de les activitats realitzades es van fer amb dos mestres a l’aula o ve desdoblant el grup. 
L’espai de treball escolar no era únicament l’aula sino també el passadís, hort, aula d’audiovisuals o bé l’aula TIC. 
Es fan servir recursos TIC del propi centre com ordinadors, PDI, projector, càmeres fotogràfiques, ... i d’altres de préstec aportats 
pel Cesire CDEC com, la lupa binocular, microscopi, pots de buit, consola de sensors Ecodad, càmera Moticam, ... 
L’avaluació es porta a terme a partir de les feines i experiments realitzats i també de com transmeten en les exposicions a la resta 
de la classe del que han descobert. 
En tot el procés se’ls convida a que participin de les activitats penjades al bloc de classe i fent-lo extensiu a les famílies per que 
participin a voluntat fent comentaris. 
Al final del procés se’ls demana una valoració individual per mitjà d’un qüestionari al marge de l’avaluació i que servirà de guia i 
reflexió sobre la feina feta al mestre. 

Recursos emprats 

Enllaç Parts de les plantes 
Enllaç Mapa idees 
Enllaç Imatges maqueta 
Enllaç : http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/ 
Enllaç Diari d’investigació 
Enllaç Fotografies soja 
Experiències al bloc 
Energia per viure (MUD) 
Quadern virtual “Les plantes” 
Fem servir els sensors 
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Més medicions amb els sensors 
Dades i gràfica dels sensors 
Gràfica de llum i temperatura 
Lupa binocular 
Tres vídeos sobre creixement i germinació 
Mapes. Feina a la vida de pagès fa 100 anys 
Text sobre el Canal de la Infanta 
Mapes virtuals sobre l’escola 
Situació de l’escola 
Text: Tenim un problema a l’hort 
CIÈNCIES DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL 
http://blocs.xtec.cat/cienciesescolajoanmaragall/ 
Enllaç Com podem cercar informació al bloc 
Valoració. Enllaç protegit 
 

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

Òrgans de la planta que intervenen en la captació, elaboració i transport en el procés de la nutrició. 
Factors ambientals com  la temperatura, la humitat, la lluminositat i l’aire, que afecten directament en el creixement i 
desenvolupament de les  hortalisses de l’hort. 
Mesura de la temperatura i la lluminositat amb la consola de sensors. 
Comparació de creixement de les plantes sotmeses a diferents variables ambientals. 
Coneixements sobre el conreu d’hortalisses  de l’hort. 
Història agrícola de L’Hospitalet de fa 100 anys. La vida a les masies i el conreu de la terra. 
Ubicació geogràfica de l’escola dins la població de l’Hospitalet utilitzant els mapes clàssics i els mapes virtuals. 
Interès per la història del barri. 
Ús de les TAC de forma adient i justificada dintre del treball de classe. 
Ús del bloc com un espai virtual on es recullen els nostres treballs i també com a espai de comunicació per compartir coneixements 
amb els companys/-es de classe, escola, família i barri. 
Respecte dels diferents ritmes de treball dels companys/-es i col·laborar davant d'una fita comú. 
Aplicació dels coneixements assolits a partir del  manteniment de l'hort. 
Valoració de forma raonada de les activitats desenvolupades a la classe  

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Quart de primària  

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada. pdf 

 
• Material de treball per a l’alumnat.  

Guió de l’alumnat 
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