Al llarg de la història del Gerbert d’Orlhac, els alumnes i
les alumnes han anat a cuidar l’hort de l’escola: han
conreat, sembrat, plantat, regat i moltes altres activitats
necessàries per tal de tenir una bona collita.
Però, podria arribar un dia en què desaparegués?

PODRIA DESAPARÈIXER L’HORT DE L’ESCOLA?.

Busquem preguntes que ens suggereix
aquesta situació problema
Per quina raó?
Què, quan passaria?
Què hauria de passar? Un llamp? Un incendi?
La benzinera del costat pot tenir alguna cosa a veure?
Com reaccionaríem sense les plantes, arbres, enciams,?
Quina activitat faríem si no hi ha hort?
Qui o què ho faria?
Hauríem de protegir-lo?
Què hi ha a l’hort que desapareixeria?
Es cremarien els animals, si fos un incendi?
Els animals moririen sense menjar?
Què menjaríem?
Quedaria bé la terra? La terra desapareixeria?
Què quedaria?
De què depèn?
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GRUP I
La llum. Element necessari.
La llum i els éssers vius

GRUP III
El sòl i el subsòl. Element necessari.
L’aprofitament del sòl i el subsol

GRUP II
La llum. Element necessari.
La llum i els éssers vius

?

GRUP V
L’aigua. Element necessari.
La pluja, només aigua?

l

Grups de d’experts
GRUP VI
L’aigua. Element necessari.
Cicle de l’aigua.

GRUP IV
El sòl i el subsòl. Element necessari.
L’aprofitament del sòl i el subsol

GRUP VII
Els efectes de la contaminació
atmosfèrica.

GRUP VIII
Els efectes de la contaminació
atmosfèrica.

Grups d’experts
GRUP I
LLUM

GRUP III
SÒL

GRUP V
AIGUA

GRUP II
LLUM

GRUP IV
SÒL

GRUP VI
AIGUA

Grups base

GRUP VII
AIRE

Podria desaparèixer l'hort de l'escola?

GRUP VIII
AIRE

1. CAP DE GRUP
està anant com el grup vol. Fomenta la participació.
(Substitut de portaveu)

•Controla els tempos de treball.
•Va revisant que el contingut i l'ortografia sigui correcte.

2. SECRETARI /A
(substitut de
coordinador)

3. PORTAVEU i
CORRECTOR
(substitut de cap de
grup)

•Manipula la informació en suport TIC i és el responsable del Neetbook.
•S'aixeca a buscar els materials necessaris i a demanar suport del mestre
en cas que el secretari no hi sigui.
•Vetlla pels materials.

•Revisa que tots els treballs estiguin escrits iguals.
•Va revisant que el contingut i l'ortografia sigui correcte.
•Vetlla per l’ús de la llengua.
•Representa les idees del grup quan es demanen.

•S'aixeca a buscar els materials necessaris i a demanar suport del
mestre.
4. COORDINADOR/A
•Vetlla pels materials
(substitut de secretari/a) •Vetlla pel clima de treball: respecte dels torns de paraules, to de veu
adequat, actituds de respecte,....

TAULA DE CONVERSES
I nosaltres què podem fer?
1.
2.
3.
4.
5.

Anar en bicicleta i caminant als llocs propers. Pel poble, per anar a l’escola,....
Vigilar la calefacció que no estigui molt alta a l’hivern.
Reciclar a casa i a l’escola, que no costa tant.
Recollir les restes de menjar de la cuina per fer compost.
No utilitzar tantes coses elèctriques: apagar els llums i els ventiladors, aire
condicionat quan no hi som a la classe o a casa.
6. Utilitzar l’ordinador, la tele,etc quan es necessita sense deixar-lo encès.
7. Tenir cura de la terra: no tirar, llaunes, plàstics, ..
8. Quan anem d’excursió guardem les deixalles a la motxilla o a la bossa i quan arribem
a casa els llencem.
9. No tirar les deixalles des de la finestra del cotxe: xiclets, papers,...
10. Regar amb cura i no malgastar l’aigua.
11. Col.locar les plantes al lloc adequat de llum.
12. Plantar plantes autòctones com romaní,farigola,..aromàtiques..
13. Plantar Aloe Vera.
14. No matar els animals, els cucs especialment.
15. Beure aigua potable.
16. Cuidar el compostatge.

