
prenem els noms i en pengem uns refe-
rents a l'aula. Quan ja coneixem els noms
de les plantes, les treballem individualment
(imatge 1). La primera sessió és més
pràctica, s'elaboren receptes, begudes,
etc., i la segona sessió és més teòrica i es
recull en un dossier: les observacions, la
descripció, algunes fotografies, un di-
buix, etc.

Activitats que s'han portat a
terme durant aquest curs
Aquest curs vam plantar menta,

orenga, camamilla, llorer, àloe vera i ma-
rialluïsa.El treball de l'hort ocupa un hora setma-

nal dins de l'àrea de coneixement del
medi al cicle inicial i al cicle mitjà, i és
una manera pràctica d'ensenyar contin-
guts relacionats amb el medi ambient.

Cada cicle aprofundeix diferents
aspectes relacionats amb l'hort. Al cicle
inicial, hi treballem les plantes aromàti-
ques i les medicinals.

La programació és la mateixa, tant
per a primer com per a segon. I a cada
curs es treballen sis plantes diferents. 

Al setembre, preparem l'hort i, se-
guidament, hi plantem les plantes. N'a-

Mar Albesa
Nathalie Pons

Treball de l'hort al cicle inicial*

L'experiència s'ha realitzat a l'escola Sinera, un cen-
tre públic d'una línia situat a la vila d'Arenys de Mar.
Fa quatre anys, el Departament d'Educació va con-
cedir-nos un projecte d'innovació educativa d'edu-
cació ambiental. Aquest curs hem aconseguit ser
una escola verda i tenir-ne el distintiu. L'objectiu
principal del nostre projecte és educar tot fomentant
valors de respecte pel medi ambient.

Paraules clau: hort escolar, escola verda, plantes aromàti-
ques, medi ambient, experimentació, dites populars.

Al setembre, preparem l'hort i, segui-
dament, hi plantem les plantes. N'a-
prenem els noms i en pengem uns
referents a l'aula. Quan ja coneixem
els noms de les plantes, les treba-
llem individualment 

De cada planta, en vàrem cercar
tota mena d'informació i després en vam
seleccionar tot el material. A continua-
ció, vam elaborar un dossier per als mes-
tres amb els continguts següents:
. Informació general.
. Característiques.
. Beneficis.
. Dites i poemes. 
. Fotografies.
. Activitats pràctiques per realitzar amb

l'alumnat.

I, finalment, un dossier per a l'alumnat
on es pogués recollir tota la informació
de manera pràctica i sintètica, després
d'haver observat, manipulat, olorat, tas-
tat i dibuixat la planta treballada. Aquest
dossier s'acompanya amb fotografies ad-
hesives, com ara una col·lecció de cro-

Imatge 1. Plantació de llorer
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mos. Els infants han de reconèixer la
planta treballada i enganxar-hi la foto
adient (imatge 2). 

Regularment, pugem a l'hort per
tenir cura de les plantes: les reguem, en
traiem les males herbes, en retallem les
fulles seques i les llancem al composta-
dor, observem els insectes que poblen
l'hort, etc.

Objectius
. Conèixer les activitats bàsiques de l'-

hort: regar, cavar, treure males herbes,
podar, fer ús de compostatge.

. Conèixer algunes plantes aromàtiques
i/o medicinals: camamilla, orenga,
menta, llorer, marialluïsa i àloe vera. 

. Observar el creixement de les plantes. 

. Observar les possibles plagues.

. Fomentar una actitud de respecte cap
al medi natural.

Activitats pràctiques
Amb cada planta, s'ha creat un pe-

tit taller d'experimentació i manipulació:
. Llorer. Hem realitzat una corona imi-

tant els grecs i els romans. I hem explicat
el mite d'Apol·lo i Dafne, que en grec
vol dir ‘llorer’.

. Camamilla. N'hem preparat una infu-
sió. N'hem observat, olorat i tocat la
flor seca (imatge 3).

. Menta. N'hem elaborat uns canapès
fets amb torrades i formatge per un-
tar barrejat amb fulles de menta
(imatge 4).
Dites:
. La menta la gana augmenta.
. La menta l'estómac assenta.

Imatge 2. Exemples dels treballs dels infants Regularment, pugem a l'hort per tenir
cura de les plantes: les reguem, en
traiem les males herbes, en retallem
les fulles seques i les llancem al
compostador, observem els insectes
que poblen l'hort, etc.
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. Orenga. Observació de la fulla fresca
amb una plaga de pugons i observació
de la fulla seca. Preparació d'una
amanida de tomàquets amb orenga
(imatge 5).
Dites: 
. L'orenga tot mal trenca (antigament,

s'utilitzava contra el verí de les serps).
. Si vols que l'amor te prenga, dóna-li un

ramet d'orenga (tradicionalment, se li
han atorgat virtuts amoroses).

. Àloe vera. Hem fregat la polpa d'àloe
vera amb les mans per comprovar-ne
els beneficis.

. Marialluïsa. Hem deixat macerar vina-
gre amb fulles de marialluïsa per obte-
nir-ne un vinagre aromatitzat.

Avaluació
L'avaluació d'aquest projecte es fa

dins de l'àrea de medi. Els criteris d'ava-
luació són els següents:
. Assegurar-se que els infants identi-

fiquen les diferents plantes treballa-
des.

. Veure si saben participar en les activi-
tats bàsiques de l'hort.

. Observar si participen activament en
les activitats d'experimentació i obser-
vació.

. Analitzar si completen correctament el
dossier amb les característiques princi-
pals de les plantes.

. Valorar positivament actituds de res-
pecte cap a la natura. 

Imatge 3. Olorant la flor de camamilla

Imatge 4. Canapès amb fulles de menta

Imatge 5. Pugó a la fulla d'orenga
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natural. Aquest curs, al cicle inicial, la
Regidoria de Medi Ambient ens va pro-
posar d'elaborar rodolins i dibuixos on es
tractés algun tema que tingués a veure
amb l'entorn. I el 5 de juny es van penjar
per tota la població per celebrar el Dia
Mundial del Medi Ambient.

Exemples de rodolins
Si no vols malgastar el paper, 
recicla'l bé!
(Aleix)

Si vols fer esport 
i no vols contaminar,
aparca el cotxe ja!
(Genís)

Si gastes molt paper,
no siguis mandrós
i no en gastis més!
(Alba)

Si recicles el paper,
això està molt bé!
(Pol)

Encara ens queda molt per fer per tal de
treballar l'educació ambiental. Cal conti-

nuar engrescant i valorant les actituds
positives que alumnes, mestres i famílies
mostren envers el nostre entorn proper,
tot promovent bons hàbits beneficiosos
per al medi ambient i, de retruc, per a
nosaltres mateixos.

Nota
* Agraïments a l'Àngels Valero, coordina-
dora del projecte de medi ambient i cap
d'estudis de l'escola Sinera, i a la Núria
González, mestra de música.

HEM PARLAT DE:
. Hort escolar.
. Educació ambiental.

Mar Albesa
Nathalie Pons

Escola Sinera. Arenys de Mar (Barcelona)
malbesa3@xtec.cat

nponsr@uoc.edu

Aquest article fou rebut a GUIX: ELEMENTS D'ACCIÓ EDUCA-
TIVA el mes de juny de 2009 i acceptat el mes de juny de
2009 per ser-hi publicat.
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Valoració

Als infants, els ha agradat molt ela-
borar el dossier i omplir-lo amb les dades
de les plantes. Sentien curiositat per co-
nèixer-ne el nom científic i la denomina-
ció que tenien en altres llengües.

Han gaudit molt amb les activitats
pràctiques de manipulació i experimen-
tació amb les plantes. I ens han fet saber
que també les han realitzades a casa
amb la família. 

Durant aquest curs, han hagut de
fer-se càrrec de les plantes, regant-les,
tallant-ne les fulles mortes i observant-
ne alguna plaga, com ara la de pugons,
que van infectar l'orenga. També vam
aprendre que les marietes ens podien
ajudar a eradicar-los.

Col·laboracions amb altres entitats
Cada any, l'Ajuntament organitza

alguna activitat relacionada amb el món

Han gaudit molt amb les activitats pràctiques de ma-
nipulació i experimentació amb les plantes. I ens han
fet saber que també les han realitzades a casa amb
la família


