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Com podem fer planter ecològic per a l’hort de l’es cola?  

 

Objectius 

1. Elaborar de forma cooperativa planter ecològic per a l'hort de l'escola. 
2. Conèixer el cicle d'una planta. 
3. Observar el procés de germinació i creixement d'una planta.  

Descripció de la proposta 

Aquest curs hem provat una nova manera de fer planter que ens ha donat molt bons resultats.  
Necessitem una garrafa d'aigua buida per fer un test d’auto reg, terra adequada perquè les plantes 
germinin bé, llavors diferents i aigua.  

Aspectes didàctics i metodològics 

És una activitat que han pogut fer molts grups d'alumnes en diferents moments i això ens ha 
permès que poguessin fer l'experiment i observar alhora els resultats en diferents moments en el 
temps. En general als alumnes els costa fer treballs en grup, ja que tots ho volen fer tot i han 
d'aprendre a coordinar-se per no tenir conflictes entre ells. 
Ha estat una experiència gratificant ja que als alumnes els ha agradat molt i els resultats han estat 
excel·lents: tenim molt planter de verdures per l'hort i flors pel jardí. 
Hem dedicat dues sessions repartides al llarg del segon trimestre. 

Recursos emprats 

Recursos humans: La mestra encarregada de l'hort escolar s'emporta la meitat del grup-classe per 
fer l'activitat.  
Recursos materials: garrafa, cúter, barrina, terra de coco, humus de cuc de terra, pala, llavors, 
regadora, aigua i retolador permanent.  
"Huerto-jardín ecològico" de Mariano Bueno. 

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

- Observació directa i identificació de plantes. 
- Identificació de canvis en el transcurs del temps. 
- Comparació de llavors per la forma, mida i color. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Tots els nivells del centre  

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

El creixement d’una planta és lent. Però, com que aquesta activitat la fan molts grups en espais de 



 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

2 de 2 

     
 

temps diferents,  els/les  alumnes sembren una llavor però poden veure els diferents estadis de 
creixement gràcies a la feina que ha fet altres companys/es. 

Documents adjunts  

• Material per al professorat. 
Guia ampliada.pdf 
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Marta Fernández, mestra de l’escola Castell de Farners de Santa Coloma de Farners. 
 


