L'HORT

EXPLICACIÓ:
Aprofitam la zona del canal des Pinaret per viure una jornada de treball a l'hort. Els alumnes
s'apropen de manera pràctica a conèixer la procedència dels recursos vegetals per a la nostra
alimentació, realitzen les feines necessàries amb les eines específiques que requereixen i
observen l'evolució d'algunes tècniques de conreu al llarg del temps.
També s'observen diferents tècniques de compostatge i de regadius i la incidència de cada una
té en el medi ambient.
La dificultat que implica la falta de continuïtat en l'evolució dels cultius procuram compensarla amb la realització de feines diverses, des de preparar la terra fins a la collita dels sembrats
que ja estiguin a punt per consumir.
Cada alumne elabora un planter, amb les llavors de la temporada, que s'endurà a l'escola o a
casa per veure el creixement.
Aquesta activitat va adreçada als a l’últim curs d’indantil i els dos primers cicles d'educació primària.

OBJECTIUS:
- Diferenciar el paisatge natural del paisatge agrícola.
- Conèixer les plantes més emprades per a l'alimentació humana.
- Experimentar algunes tècniques que requereixen els cultius

CONTINGUTS:
CONCEPTES:
- Les plantes de l'hort: tipus, característiques, parts i consum
- Les eines agrícoles: tipus, usos i evolució
- Sistemes de regadiu i compostatge
- Procés de producció d'alguns aliments
PROCEDIMENTS:
- Preparar la terra: cavar, adobar, ...
- Sembrar per diferents mètodes
- Experimentar les diferents eines
- Comparar plantes i observar les parts per al consum
- Elaborar compost a partir de les restes vegetals de l'hort
ACTITUDS:
- Valorar la vida agrícola
- Tenir cura en l'ús de les eines
- Sensibilització vers l'ús dels recursos naturals
- Adquirir hàbits de consum de fruites i verdures

RECURSOS:
- Carpeta de fitxes didàctiques i cartells informatius
- Eines necessàries per a la realització de feines agrícoles
- Llavors i planters diversos
- Els sistemes de regadiu, la sínia i una maqueta de la sínia

