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Presentació 

Aquesta unitat didàctica és una aportació al projecte d’agroecologia escolar de 

l’ajuntament de St. Cugat.  Representa el Treball de Final de Grau dedicat a l’Educació 

Ambiental i més concretament a la biodiversitat i la seva importància. Per tant, és 

una unitat didàctica adaptada i pensada per als centres educatius del municipi de St. 

Cugat que presenten unes característiques i permeten certes activitats. La presència 

d’un hort, o un espai similar al centre o a les proximitats que permeti fer les activitats 

que es presenten és essencial. Per tant, es pot adaptar a qualsevol centre que 

presenti aquestes condicions o bé es pot adaptar les activitats sempre i quan 

aconsegueixin l’objectiu fixat, atenent que no tots els centres tenen els mateixos 

recursos i característiques. 

La finalitat d’aquesta unitat és donar a les escoles material didàctic per treballar amb 

els alumnes durant tot el curs, amb l’objectiu de complementar les sortides a l’hort i 

començar a introduir  conceptes que són d’especial interès i imprescindibles per al 

futur, donant així sentit al projecte que engloba l’agroecologia escolar i introduint un 

tema clau en l’educació ambiental d’avui en dia. 

Al llarg del curs l’alumne aprendrà que la diversitat d’individus és imprescindible 

pel bon funcionament de l’hort i que cada grup d’individus té una o varies funcions, 

algunes de les quals es poden observar a l’hort. 

Un altre objectiu implícit en aquesta unitat didàctica és que els alumnes entrin en 

contacte amb el mètode científic, utilitzant fitxes més científiques adaptades a l’edat, 

però de manera que coneguin el món de la ciència, com funciona i intentar que es 

sentin encuriosits per la ciència, de manera que aprenguin i es diverteixin. Tot seguint 

un procés d’aprenentatge servei, de manera que tot el que aprenguin durant el curs, 

queda reflectit en un llibre d’instruccions, el qual serà traspassat amb tots els 

coneixements a un altre grup, perquè aquest se n’aprofiti i el pugui millorar en un futur. 

És important mantenir el fil del principi del curs i anar recordant conceptes, per tant, en 

aquesta etapa l’alumne haurà d’anar comparant la biodiversitat de l’hort al llarg del 

curs. 

Es tracta d’una unitat didàctica complementària per anar treballant al llarg del curs, 

sense ser necessària una pràctica diària, sinó per anar realitzant a mesura que també 

es treballa l’hort. És a dir, està pensada per implementar coneixements i aportar 
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activitats i jocs per passar l’estona que a vegades hi ha a les hores d’hort, tot aprenent 

i interioritzant conceptes. 

La unitat didàctica, per tant, compta amb un marc teòric adaptat o conceptes per al 

professorat, que poden sorgir al llarg del curs, també conté un marc educatiu on 

apareix la idea general de la unitat didàctica i com es pot avaluar,  tot amb un seguit 

d’activitats i jocs complementàries a cada part de la teoria per ser adquirida, 

algunes de les quals es poden realitzar a l’hort, a la mateixa aula o en una altre indret 

obert, com pot ser el pati de l’escola o un parc proper. Cada activitat està presentada 

amb els seus objectius, i com s’ha de intentar realitzar perquè sigui el màxim profitosa 

possible. A més inclou una aproximació del temps necessari per dur-les a terme i 

algunes presenten una secció d’avaluació, on es presenten preguntes que al finalitzar 

l’activitat els alumnes haurien de saber respondre, per tant, el professor necessita fer 

una petita explicació utilitzant el marc teòric de la pròpia unitat didàctica. S’aporta 

també un llibre d’instruccions que els alumnes hauran d’anar complementant al llarg 

del curs i de les diferents activitats. 

Al final de la unitat didàctica es troben les fonts d’informació: els llibres d’on s’ha 

recopilat la informació pel marc teòric, els documents sobre l’aprenentatge servei del 

marc educatiu i les diferents webs i vídeos que han aportat idees per realitzar la unitat 

didàctica. 

Cal tenir clar que és una guia, amb un seguit de propostes que estan obertes a canvis 

quan el professor ho consideri necessari, ja que cada aula, grup i escola són diferents i 

les capacitats pel que fa a material, temps i pressupost són diferents en cada situació. 

També és important considerar que algunes activitats poden no sortir bé, per moltes 

raons, i que és normal, perquè en l’educació s’han de tenir en compte molts factors i 

imprevistos que en una guia són difícils de planificar. 
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Alguns conceptes que treballarem sobre 
l’agroecologia i la biodiversitat 

Per què és important aprendre sobre l’agroecologia i la biodiversitat a primària? 

La intenció no és que a primària els nens i nenes es formin com a agroecòlegs o com 

a ecòlogues, com si fos una formació professional. S’entén que la biodiversitat i 

l’agroecologia aporten mirades que ens ajuden a formar-nos com a ciutadania activa i 

transformadora en un món en emergència. La visió de que la realitat està formada per 

una complexitat d’elements en relació, i no per elements aïllats superposats, pot ajudar 

a superar una visió mecanicista, simplista, que la ciència ecològica ha ajudat a deixar 

obsoleta, però que continua entre nosaltres. Que sigui complexa no ha de fer enrere, 

ja que es tracta d’entendre que s’està dins d’una realitat en la que l’atzar, les propietats 

emergents per la trobada de diferents factors i altres aspectes són importants. No cal 

conèixer cadascuna de les possibilitats que es donen en la nostra realitat, però no es 

pot oblidar que no és suficient dominar un parell de factors per intervenir sense 

conseqüències. 

L’agroecologia, per la seva banda, no només ajuda a entendre com menjar d’una 

manera saludable, o a cultivar sense contaminar; es tracta d’una activitat productiva i 

reproductiva, d’una economia, que té en compte la realitat tal com és (l’ecologia l’ajuda 

a fer-ho). Per això, aprendre’n els seus principis ens obre la mirada a la resta 

d’activitats humanes, que massa sovint operen en un suposat buit físic sense 

conseqüències. 

Què són l’agroecologia i la biodiversitat? 

L’agroecologia es defineix com l’aplicació dels conceptes i principis ecològics pel 

disseny i maneig d’agro-ecosistemes sostenibles. Dota del coneixement necessari per 

desenvolupar una agricultura tant ambientalment adequada com altament productiva i 

sostenible econòmicament. L’agricultura sostenible ha de tenir uns mínims que ha de 

respectar: 

 Mínim efecte negatiu sobre l’ambient, evitar al màxim substàncies tòxiques. 

 Preservar i reconstruir la fertilitat del sòl. 

 Usar l’aigua de manera que permeti l’ús per part de les poblacions humanes i 

altres elements de l’ecosistema. 

 Fer ús dels propis recursos de l’agro-ecosistema. 

 Valorar i conservar la diversitat biològica. 
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Un agro-ecosistema és un lloc de producció agrícola, per exemple un hort o una 

granja, vist com un ecosistema en tot el seu conjunt. El concepte permet analitzar 

sistemes de producció d’aliments en la seva totalitat, incloent les entrades i sortides i 

les interaccions entre les seves parts. Un ecosistema  és un sistema funcional de 

relacions complementàries entre els organismes vius i el seu ambient. Els components 

d’un ecosistema es poden dividir en factors biòtics, els organismes vius que 

interactuen amb el medi ambient; i els factors abiòtics, components físics i químics  

de l’ambient com el sòl, la llum o la temperatura. Els ecosistemes es poden estudiar a 

nivell jeràrquic, tenint els individus com a nivell més simple, passant per poblacions 

d’individus i les comunitats, que formen els ecosistemes en un nivell més complex. Un 

ecosistema funciona com un procés dinàmic, on hi ha moviment de matèria i energia i 

relacions i interaccions dels organismes i materials dels sistema. El flux d’energia és 

essencial per al bon funcionament d’un ecosistema, cada individu necessita d’aquesta 

energia per portar a terme els seus processos fisiològics. L’energia flueix entre els 

individus, l’energia solar és utilitzada pels productors primaris, les plantes, que 

l’utilitzen per crear matèria orgànica, que serà consumida pels consumidors primaris, 

herbívors, que s’alimenten de la biomassa vegetal i la converteixen en biomassa 

animal, seguint així la cadena tròfica, amb diferents nivells tròfics; fins a arribar als 

detritívors i descomponedors que descomponen la matèria i alliberen molta energia 

utilitzada en el procés de formació de la matèria orgànica en forma de calor. L’energia 

que abandona l’ecosistema pels processos fisiològics dels individus és similar a 

l’energia que entra amb l’obtenció d’energia solar per part de les plantes. 

L’ambient en el que un organisme viu s’ha d’entendre com un conjunt dinàmic canviant 

de forma constant de tots els factors ambientals que interactuen, com un complex 

ambiental. L’ambient d’un organisme pot ser definit com la suma de totes les forces 

externes i factors, tant biòtics com abiòtics, que afecten al creixement, l’estructura i la 

reproducció. En els agro-ecosistemes és vital entendre quins factors en un ambient 

poden estar limitant a un organisme i conèixer quins nivells de certs factors són 

necessaris per una optimització del funcionament de l’organisme en qüestió.  

En un organisme cultivat l’ambient està conformat per molts factors, tot i que és molt 

complex, molts poden ser manipulats d’alguna manera. Els factors d’una planta 

cultivada es poden resumir en: radiació solar, humitat relativa, composició 

atmosfèrica, vent, pluja i irrigació, foc, topografia i latitud, gravetat, material 

parental, sòl i els seus nutrients, plantes i animals associats, humans i 

temperatura. En contrast amb el sistema tradicional d’agricultura, on es pren cada 

factor de forma individual, aïllat i es manipula de forma separada per tal d’obtenir el 
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màxim rendiment, és essencial, que en el cultiu agroecològic es considerin les 

interaccions entre els diferents factors i la complexitat ambiental. El maneig 

agroecològic comença amb el sistema  com un tot i dissenya intervencions d’acord a 

com impactaran en el sistema , no només en el rendiment del cultiu. Les intervencions 

poden estar orientades a les modificacions de factors individuals, però també 

considera l’impacte potencial sobre altres factors.  

La biodiversitat, o diversitat biològica, és la variabilitat d’organismes vius, però 

significa molt més que la riquesa d’espècies, és a dir, és molt més que el número 

d’espècies d’arquees, bacteris, fongs, plantes i animals. La biodiversitat comprèn la 

diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i els ecosistemes i totes les 

interaccions entres espècies, ambients i ecosistemes. 

Dins de la pròpia biodiversitat se’n distingeixen la diversitat genètica, la 

ecosistèmica i la riquesa d’espècies o específica. 

La diversitat d’espècies fa referència a la quantitat d’espècies diferents, la diversitat 

genètica és la varietat genètica dins d’una mateixa espècie, tant entre individus d’una 

població donada com entre poblacions separades geogràficament. En canvi la 

diversitat ecosistèmica fa referència a la diversitat d’ecosistemes, boscos, prats, 

deserts, llacs... Es pot parlar de biodiversitat a nivell mundial o per regions més o 

menys extenses. 

Causes de la pèrdua de biodiversitat 

Actualment la biodiversitat està disminuint a un ritme sense precedents per causes 

humanes. Tot i que al llarg de la història hi ha hagut moments de grans pèrdues de 

biodiversitat és evident que en aquesta ocasió l’ésser humà és un factor clau 

(concretament la seva activitat econòmica d’estil occidental). Les espècies entren en 

perill i s’extingeixen per molts motius, però també  per la destrucció o modificació dels 

seus hàbitats. Per protegir les espècies és necessari protegir els seus hàbitats. Les 

activitats humanes de forma indirecte o directe influeix en la pèrdua de 

biodiversitat.  L’increment de la població humana, la necessitat de creixement 

econòmic constant i les noves tecnologies són factors indirectes que provoquen o 

augmenten l’efecte de factors directes sobre la disminució de la biodiversitat. La 

fragmentació del hàbitats per construccions humanes, és a dir, el trencament de 

grans zones d’hàbitat en petits segments és una amenaça per moltes poblacions de 

diferents espècies que veuen el seu hàbitat reduït. Amb la globalització la presència 

d’espècies exòtiques i invasores s’ha vist incrementat posant en perill la 
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biodiversitat de moltes regions i d’espècies autòctones.  La contaminació i el canvi 

climàtic amb l’augment de temperatura  també posen en risc moltes espècies, 

afectant la seva forma de viure i molts cops afavorint la presència d’espècies invasores 

que s’adapten millor en detriment de les pròpies de cada zona.  Els humans també han 

realitzat molts canvis en l’ús de la terra i molts cops una sobreexplotació dels 

recursos naturals, també amb fins comercials,  com una caça excessiva de certes 

espècies, en alguns casos provocant la seva extinció. 

Quina és la importància de la biodiversitat? 

Una pregunta molt interessant sobre la biodiversitat és si realment és important la 

biodiversitat, el perquè de la importància d’aquesta diversitat. Hi ha moltes espècies 

que, per la majoria de persones poden arribar a ser insignificants o no tenir 

importància, però que a nosaltres directament no ens afecti no significa que no en 

depenguem indirectament sent necessària per moltes altres espècies i per 

l’ecosistema del qual nosaltres ens aprofitem després. 

La importància de la biodiversitat es pot calcular pel valor que se li dona.  Es pot 

classificar aquest valor en diferents tipus: valor d’utilitat, d’opció, valor intrínsec, ètic... 

El valor d’utilitat mesura la seva utilitat i/o valor econòmic.  Dins el valor d’utilitat es 

pot distingir el valor directe d’utilitat i hi hauria el valor de consum, abans d’entrar al 

mercat, llavors tindrà un valor de mercat o d’ús productiu. La biodiversitat també té un 

valor indirecte d’utilitat, els serveis ecosistèmics. El valor ecològic de la biodiversitat 

és immesurable, a més diversitat augmenta l’estabilitat i resistència dels ecosistemes i 

això té incidència en tota la resta. És imprescindible  per la regulació atmosfèrica i 

climàtica, ajuda a la conservació de l’aigua i els sòls i als cicles dels nutrients. La 

pol·linització  i dispersió de llavors també depèn de la biodiversitat, per exemple, el 

35% dels conreus depenen de la pol·linització.   A més a més de tot això, és una font 

d’inspiració i informació, de bioindicadors ambientals, recreació i eco-turisme. 

El valor d’opció fa referència al valor de la conservació de la biodiversitat per al futur, 

com ara el desenvolupament de nous cultius, varietats i medicines no descobertes 

encara. La biodiversitat per si mateix també té un valor, intrínsec, pel fet d’existir. El 

valor ètic de la biodiversitat, el dret d’existir, que els humans no estem per sobre de 

tot ni tenim dret a fer malbé el planeta i que som la raó de molts problemes del planeta. 

S’ha de fer compatible el respecte a la diversitat i vida humana amb el respecte a la 

biodiversitat. 
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Éssers vius a l’hort 

A l’hort es poden trobar gran varietat d’éssers vius, però per classificar-los de manera 

senzilla pels nens de primària i de forma que cada grup compleixi una funció dins de 

l’hort s’han dividit en 5 grups: plantes, cucs de terra, insectes, fongs i ocells.  

 Insectes 

Els insectes són una classe d’hexàpodes que reben el seu nom per la presència de 6 

potes (els insectes no, els hexàpodes). El seu cos es divideix en tres tàgmes o zones: 

cap, tòrax i abdomen. Es caracteritzen per tenir les bases de les seves peces bucals 

per fora de la càpsula cefàlica, generalment tenen dos parells d’ales, encara que algun 

grup en tenen només un parell, com els dípters, les mosques i els mosquits; també hi 

ha insectes sense ales com les formigues, molt habituals als horts i conegudes pels 

nens. Els insectes són el grup més divers i abundant d’animals. Hi ha més espècies 

d’insectes que sumades totes les altres classes d’animals. S’estima que hi ha al voltant 

de 1.1 milions d’espècies d’insectes, però alguns experts suggereixen que podria 

haver-hi fins a 30 milions d’espècies diferents.  

És molt complicat apreciar en la seva totalitat la importància ecològica, mèdica i 

econòmica  que representen els insectes. Tot i que sempre hi ha hagut una lluita 

entre l’home i diferents insectes, aquest grup té tants papers dins la naturalesa que 

sense ens enfrontaríem a grans dificultats. Pels humans els insectes tenen els seus 

beneficis i en alguns casos també són perjudicials. La vida terrestre, inclosa l’espècie 

humana tindria moltes dificultats per sobreviure si els insectes desapareguessin de 

cop.  Alguns d’ells produeixen productes molt útils pels humans, la mel i la cera de les 

abelles, la seda dels cucs de seda, la laca... Però els insectes són realment importants 

per la pol·linització, molts cultius depenen d’això. Es calcula que els cultius que 

depenen de la pol·linització de les abelles als Estats Units es valoren per uns 14.000 

milions de dòlars, només per les abelles. Moltes plantes han evolucionat conjuntament 

amb insectes, especialitzant-se, els insectes s’alimenten del pol·len o nèctar de les 

flors i les plantes se n’aprofiten per la pol·linització.  Altres insectes, com els 

depredadors ajuden a controlar les poblacions d’altres insectes i aquest control mutu 

segueix al llarg de la cadena tròfica. Encara que els beneficis dels insectes són 

clarament més importants que els perjudicis, i és clar que les plagues, insectes que 

s’alimenten de les collites i les fan malbé són aspectes que sempre han afectat als 

humans, a vegades produint situacions greus en poblacions humanes. Pràcticament 

tots els cultius tenen alguna plaga d’insectes associada.  I per combatre-les, l’home ha 
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invertit i continua investigant per fer-hi front. Amb la pèrdua de biodiversitat augmenta 

el risc de plagues o problemes relacionats amb els insectes. 

Les formigues són insectes socials, molt interessant d’observar, molt habituals als 

horts i que acostumen a cridar l’atenció dels nens i la curiositat perquè una part de la 

seva activitat, segurament la més interessant, la realitzen sota terra. Les formigues 

viuen en colònies generalment formades per una reina i les seves filles, totes femelles, 

anomenades obreres. Es comuniquen entre elles mitjançant feromones i altres 

substàncies químiques. Les formigues s’alimenten pràcticament de tot, depenent de 

les espècies, però a l’hort trobarem formigues que s’alimentin de productes dolços, 

nèctar de les flors o els mateixos fruits i d’altres insectes; o siguin recol·lectores de 

llavors. Les formigues són grans dispersadors de llavors. Surten a l’exterior a 

recol·lectar llavors, en el cas de que l’aconsegueixin transportar dins del formiguer 

normalment les tallen perquè no germinin dins del propi formiguer. Però moltes 

vegades en el camí des d’on han trobat la llavor fins al formiguer, la formiga perd la 

llavor, havent-la mogut del seu lloc d’origen, afavorint que pugui germinar en un altre 

lloc, dispersant l’espècie de la planta. Per tant indirectament les formigues són 

“llauradores.”  

Les abelles també són un grup d’insectes socials, culturalment molt associats pels 

nens a les seves picades i a la producció de mel, però la funció principal de les abelles 

és la pol·linització i tenint en compte que estan en perill, la presència d’abelles a l’hort 

és beneficiosa. Les papallones també pol·linitzen moltes plantes, augmentar la 

presència d’aquests dos insectes és interessant, a més de la sensació de vida i de que 

la naturalesa està present a l’hort és interessant.  

La pol·linització és el transport de grans de pol·len de l’antera d’una flor fins l’estigma 

d’una altra flor o de la mateixa, depenent del tipus de reproducció de la planta.  En les 

plantes amb flor és imprescindible per a la reproducció, és a dir, perquè es formi el fruit 

i la llavor. Aquest transport es pot realitzar per diferents vectors. El vent o l’aigua són 

vectors de la pol·linització, igual que molts insectes, com les abelles, que intervenen 

aproximadament en un 85% de les pol·linitzacions. La pol·linització per insectes 

s’anomena entomòfila.  

Els cucs de seda  són una espècie molt útil per estudiar els insectes, la metamorfosi 

completa i donar-li un valor o producte final que els humans poden utilitzar.  Els cucs 

de seda són insectes lepidòpters, és a dir, papallones. El cuc de seda com a tal és la 

fase larvària de l’espècie. 
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El cicle biològic del cuc de seda es divideix en 4 fases molt diferenciades, que dura al 

voltant de dos mesos i mig en total, des de que tenen la temperatura òptima.  

-Ou: Acabats de pondre són tous i de color groc, però a mesura que avança el temps 

prenent una coloració més fosca. Els que no canvien de color són ous estèrils. 

Desclosen a principis de març a una temperatura d’entre 20 i 24 o C,  a l’any següent 

d’haver-los post.  

-Eruga: A l’inici de sortir de l’ou les erugues són molt petites i d’un color fosc, primer 

s’alimenten del mateix ou d’on han desclòs.  Cap al 6é dia fa la primera muda, creixerà 

i canviarà de color. Farà unes 3 mudes en total. Només s’alimenta de fulles de morera 

fresca. Al cap de 25-30 dies comencen a fabricar els capolls de seda, passant a fase 

de crisàlide. 

-Crisàlide: En aquesta fase que dura al voltant de 15 dies es produeix la transformació 

del cuc de seda en papallona. 

-Papallona: Al maig les papallones surten del capoll, els mascles són més petits que 

les femelles. S’aparellaran i la femella pondrà una gran quantitat d’ous abans de morir. 

D’aquests ous naixeran nous cucs de seda a la primavera següent.   

 Els cucs de terra 

Els cucs de terra  són els cucs més coneguts del grup dels anèl·lids. Els anèl·lids són 

animals invertebrats en forma de cuc que tenen el cos dividit en segments 

pràcticament iguals, cada segment conté components similars dels principals sistemes 

orgànics, com per exemple el sistema circulatori o digestiu. Cada segment està marcat 

externament formant anells. Els cucs de terra excaven en sòls bastant humits i 

generalment viuen en túnels ramificats i interconnectats. Normalment surten per la nit, 

però amb una bona humitat o temps plujós es poden trobar prop de la superfície. Amb 

un temps extremadament sec poden cavar bastant profund, enrotllar-se dins d’una 

càmera mucosa i restar inactives. Els cucs de terra es desplacen mitjançant 

moviments peristàltics, allargant i encongint el cos. S’alimenten principalment de 

matèria orgànica en descomposició, trossos de fulla i de vegetació, com també de 

restes d’animals. Aristòtil les va anomenar “intestins del terra”. Darwin també les va 

estudiar, i va estimar que en un acre de terra seca i en un any, passen de 10 a 12 

tones de terra a través dels intestins dels cucs de terra. Va mostrar com enriqueixen 

el sòl portant les parts profundes del sòl a la superfície i barrejant-les amb el sòl 

superficial. De manera que transporten cap a la superfície potassi i fòsfor del subsòl 

alhora que afegeixen productes nitrogenats del seu propi metabolisme. També 
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arrosseguen branquetes, fulles i substàncies orgàniques a les seves galeries, 

pròximes a les arrels de les plantes. A més que amb les seves galeries i activitats 

tenen un paper fonamental en airejar el sòl. Tot això suposa un gran benefici per les 

plantes, a diferència del que es pensava fa uns quants anys. Per tant, la presència de 

cucs de terra al nostre hort és molt positiva, fins i tot desitjable. 

 Els ocells 

Els ocells o aus són animals vertebrats caracteritzats i diferenciats de la resta 

d’animals per les plomes, a més a més totes presenten extremitats anteriors 

modificades com a ales, encara que no sempre siguin utilitzades per volar. Totes tenen 

extremitats posteriors adaptades per a la marxa, la natació o per poar-se sobre 

branques. Es caracteritzen per tenir un bec corni i totes ponen ous. El fet que les aus 

han evolucionat per volar, comportant una uniformitat estructural i funcional, que 

restringeix molt la seva diversitat morfològica, a diferència d’altres vertebrats. 

Les aus s’alimenten pràcticament de tot, els insectes són una font molt important 

d’alimentació pe moltes aus. Avui en dia existeix una au per caçar pràcticament 

qualsevol insectes. Moltes altres s’alimenten d’altres animals: peixos, granotes, cucs 

de terra, petits mamífers... a més quasi una cinquena part s’alimenta de nèctar de les 

flors, pol·linitzant-les alhora... Els fruits de moltes plantes també són una important 

font d’aliment. Els ocells, per tant, estan presents en la cadena tròfica i ajuden a 

controlar les poblacions d’insectes mantenint un equilibri natural, a més tenen un paper 

fonamental en la dispersió de moltes llavors, que després de menjar el fruit, la llavor 

és expulsada amb les femtes en un altre lloc o simplement la separen del fruit deixant-

la al terra i possibilitant la seva germinació. Aquets són alguns beneficis dels ocells, 

tant per l’home directament com indirectament sent una peça fonamental dels 

ecosistemes.  

Tot i això el tema aus a l’hort és complicat, perquè per una part tenen la seva part 

bona, poden eliminar insectes, cargols, erugues que fan malbé la collita però alhora 

n’hi ha que s’alimenten dels fruits i no permeten una bona recol·lecció. Normalment es 

tendeix a evitar la presència d’ocells a l’hort amb la utilització dels famosos espanta-

ocells. Però curiosament als horts escolars conviuen a vegades amb menjadores o 

casetes per ocells, si disposen d’arbres. 
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 Els fongs 

Els fongs formen un regne d’organismes format per organismes unicel·lulars i 

multicel·lulars de cèl·lules eucariotes. Els bolets, les trufes, el llevat del pa o les 

floridures són exemples de fongs. Els gongs creixen millor en zones humides, però es 

poden trobar a tot arreu sempre que disposin de matèria orgànica. Requereixen 

humitat per créixer i obtenen aigua de l’atmosfera o del mateix medi on viuen, en cas 

de assecar-se l’ambient on viuen tenen la capacitat d’entrar en una etapa de repòs o 

mitjançant les espores, que aguanten la dessecació. La majoria de fongs són 

descomponedors que obtenen els nutrients i l’energia de la matèria orgànica morta. 

Són membre vitals dels ecosistemes ja que descomponen els compostos orgànics, 

alliberant a l’ambient carboni i altres elements, reciclant-los. A més a més, molts fongs 

formen associacions amb les plantes, en molts casos imprescindibles per a les plantes 

que hi hagi la presència de fongs fent simbiosi amb les arrels. Els fongs ajuden a les 

plantes a obtenir del sòl ions fosfats i altre minerals necessaris mentre que les plantes 

aporten material orgànic als fongs.  Són vitals pels ecosistemes però també tenen la 

seva repercussió econòmica, biològica i mèdica.  Alguns fongs causen malalties a les 

plantes, i també afecten la vida de les persones, les persones s’alimenten d’ells, els 

bolets per exemple, i els cultiven per crear medicines com la penicil·lina. A més 

explotem la capacitat dels llevats per fer pa o begudes alcohòliques com la cervesa. 

També s’utilitzen pel control biològic i de plagues d’insectes. 

Per tant, veiem com cada grup és important, que té els seus efectes positius i negatius 

pels humans, però que tots ajuden a mantenir un equilibri. 

 Les plantes 

Les plantes són éssers vius, neixen, creixen, es reprodueixen i moren. Són el grup 

més destacat del nostre hort, d’on s’extreuen els productes que es cultiven i 

bàsicament la principal funció de l’hort és la d’obtenir beneficis de cultivar diferents 

plantes. El terme de plantes avarca multitud d’organismes, però es podria definir com a 

organismes multicel·lulars autòtrofs, és a dir, productors primaris. Tot i que a l’hort hi 

ha motes varietats de plantes, la majoria tenen característiques semblants.  Com tots 

els éssers vius necessiten energia i matèria per les seves necessitats vitals. 

Resumidament necessiten aire, per respirar oxigen i obtenir diòxid de carboni per,  

juntament amb la llum solar, realitzar la fotosíntesi. La fotosíntesi és la conversió de 

matèria inorgànica a matèria orgànica gràcies a l’energia de la llum solar. Les plantes 

també necessiten d’aigua  i nutrients i sals minerals, que obtenen del sòl mitjançant 
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les arrels, que a més les fixen al terra  les subjecten. Cada planta però, té les seves 

pròpies necessitats pel que fa a quantitats.  

Les parts de les plantes més importants i que convé destacar són: 

-Arrels: Sosté la planta al terra, absorbeix aigua i nutrients. 

-Tija: Transporta l’aigua i els nutrients cap a les fulles. També dona estabilitat. 

-Fulles: Contenen la clorofil·la que absorbeix la llum del sol per convertir-la en energia, 

i agafen diòxid de carboni i el transformen en oxigen. 

-Flors: No totes les plantes tenen flors, però les que en tenen són molt importants per 

a la reproducció, ja que fabricaran les llavors. 

-Fruit: Surten de les flors i protegeixen les llavors. A més són aliments per molts 

animals i els propis humans. 

-Llavors: De les llavors en surten noves plantes.  Són “l’embrió” de les futures plantes. 

Tenen la capacitat de mantenir-se inactives durant un temps fins que amb les 

condicions adients començarà a germinar. A l’hort les haurem de recol·lectar per tenir 

noves plantes l’any següent. 

Per l’elaboració d’aquest marc teòric, la informació s’ha adaptat dels llibres  Biologia 

d’E. Solomon [52] i Agroecología: Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible, de 

Gliessman, S.R [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 
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Marc educatiu 

L’objectiu d’aquesta unitat didàctica és que els nens aprenguin aspectes de la 

biodiversitat i com funciona la natura utilitzant l’hort com a recurs educatiu.  Tot i que 

pels alumnes no sigui la primera vegada que trepitgin un hort, sí que hi ha processos 

de la natura- i en que la biodiversitat té un paper fonamental- que no coneixeran tan 

fàcilment.  

Aquests processos que la natura fa per si sola es poden treballar, millorar i representar 

d’alguna manera a l’hort escolar. Per tal que els alumnes tinguin un estímul addicional  

i una motivació extra per anar a l’hort i alhora el professorat tingui material per poder 

avaluar aquest aprenentatge, es proposa realitzar aquesta unitat didàctica en forma 

d’aprenentatge servei,  seguint el model de Puig Rovira, J.M per realitzar 

aprenentatges serveis en els centres educatius  De tal manera que tot el que 

aprenguin els nens i nenes durant el curs siguin capaços després d’explicar-ho o 

transmetre els coneixements a altres nens, formant així una cadena de 

coneixements. Aquest “servei” o traspàs d’informació que faran a altres nenes i 

nenes, servirà per a la seva avaluació. Si ho transmet, és que ho ha après... 

L’aprenentatge servei és una metodologia educativa que combina processos 

d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.  Per a la realització d’un 

aprenentatge servei en un centre educatiu es recomana seguir un sèrie de passos: 

1. Com iniciar un projecte 

2. Reconèixer necessitats 

3. Buscar partners 

4. Pensar un servei 

5. Preveure aprenentatges 

6. Promoure la participació 

7. Dissenyar un pla i aplicar-lo 

8. Reflexionar l’experiència 

9. Celebrar els resultats 

10. Millorar el projecte 

És important que els alumnes durant la realització del projecte: 

- Puguin decidir aspectes en relació amb el servei que volen donar 

- Planifiquin el que volen fer 

- Que es celebri la seva aportació, el seu servei 
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A més, per fomentar el treball en equip i la cooperació entre els alumnes es treballarà 

en petits grups de 4-5 alumnes, cada grup formarà el que anomenarem brigada 

informativa.  Grups que formaran els propis alumnes, per tal de fer que el propi grup 

sigui un espai on els nens també s’ho passen bé, sempre procurant que es formin 

grups equilibrats.  Els alumnes podran posar-li el nom que vulguin a la seva brigada. 

Cada brigada informativa tindrà una funció dins del grup classe, és a dir, 

s’encarregarà de treballar un aprenentatge, una funció que realitza la natura.  De 

manera que cada grup treballarà aspectes diferents i realitzarà activitats o experiments 

diferents.  

Al llarg de la unitat didàctica es plantegen activitats i jocs per tal de treballar certs 

“problemes”, que a la natura es solucionen gràcies a totes les seves propietats, com 

la biodiversitat.  Però que a l’hort, potser no tenen tan fàcil solució, o necessiten l’ajuda 

o col·laboració dels alumnes. Activitats que alhora permeten introduir conceptes de 

cada grup de la biodiversitat de l’hort. Per tant, es tracta de barrejar aquests aspectes 

de la natura on la biodiversitat té un paper fonamental amb  l’aprenentatge servei 

dels alumnes. És a dir, es dona una funció a tot el que aprenen a l’hort. 

Els problemes que es plantegen són aspectes que la natura fa per ella mateixa sense 

l’ajuda de l’home, i utilitza la biodiversitat per donar-li solució. Utilitza els diferents 

organismes vius per solucionar els problemes. Utilitza els grups d’éssers vius en què 

hem dividit la biodiversitat de l’hort per donar-hi solució a aquests problemes.  

Els problemes que plantejarem són: 

-La fertilització de la terra - Cucs de terra: “Com ajudem a la terra a ser fèrtil?” 

-La pol·linització – Insectes: “PERILL!! La pol·linització desapareix: Ajudem-la!” 

-Llaurar la terra – Ocells: Col·laborem amb la natura a distribuir les llavors.  

-Protecció entre plantes – Plantes: AUXILI! Les plantes necessiten protecció! 

Cada brigada informativa s’encarregarà de treballar i donar solució a cada 

problema.  Per fer-ho es plantegen diferents activitats dins de cada problema, per tal 

que cada brigada informativa treballi amb aquelles activitats o experiments que li 

permetin conèixer el problema, entendre com ho fa la natura i com ho fem a l’hort. 

Per tant per cada problema també coneixeran un grup de la biodiversitat que pot donar 

solució a aquest problema o procés de la natura. 
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Cada brigada informativa haurà de realitzar un llibre de l’hort que serà un quadernet 

on escriuran després de cada sessió a l’hort tot el que han realitzat. On hi podran fer 

dibuixos i tot el que necessitin per recordar el que van fent dia a dia. 

Per tal de completar la cadena de coneixements quan els alumnes hagin acabat les 

activitats, cada brigada informativa tindrà la missió de transmetre el que han après. 

Primer, per practicar, a la resta de la classe. Després, per expandir el coneixement a 

una altre escola o una altre classe d’un altre curs, sempre que es realitzi en un hort 

diferent. Les brigades informatives hauran d’explicar de la forma més imaginativa 

que puguin tot el que han realitzat i han treballat al llarg del curs, i quines dificultats 

han hagut de superar.  

I per acabar hauran de fer entrega del seu llibre de l’hort, un llibre d’instruccions per 

tal que el grup que rep els nous coneixements pugui dur a terme els mateixos 

procediments l’any següent, i fins i tot millorar-los. Modificant el llibre d’instruccions  

o creant-ne un de nou, per tal de poder transmetre aquests coneixements a una altre 

grup l’any següent. 

Totes les brigades hauran d’anar a transmetre la informació al mateix grup, per tal de 

que el nou grup conegui tota la informació i l’any següent puguin organitzar-se de 

forma similar. Finalment es realitzarà una celebració, o cerimònia d’entrega, 

continuant amb la dinàmica d’un aprenentatge servei.  
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Aprenentatge Servei Seqüència 
didàctica 

Activitats 

Iniciar el projecte   Presa de decisions de l’equip docent.  

Reconèixer 
necessitats 

Exploració d’idees 
prèvies 

1.Explicació del projecte i de les diverses 
opcions que tenen (problemes a resoldre). 
2.Decisió per part del grup de què volen 
explicar. 
3.Elaboració d’un esquema/dibuix que 
expliqui com resoldre el problema que han 
escollit. 

Buscar partners,  
Pensar el servei i 
Preveure 
aprenentatges 

Introducció de nous 
continguts 

1.Presentació del grup a qui faran el 
servei. 
Pot venir algú de l’escola/grup 
2.Primera planificació de què cal fer. 
3.Pensar per part del grup quins 
aprenentatges necessiten 

Dissenyar un pla i 
aplicar-lo 

Introducció de nous 
continguts 

1.Activitats d’aprenentatge 
 

Dissenyar un pla i 
aplicar-lo 

Estructuració de 
continguts 

1.Reelaboració i millora de l’esquema que 
faran servir, o llibre d’instruccions 

Dissenyar un pla i 
aplicar-lo 

Aplicació 1.Assaig 
2.Taller amb el grup diana 

Reflexionar 
l’experiència 

 1.Activitat de reflexió sobre l’experiència 

Celebrar els resultats  1.Activitat d’agraïment i celebració al grup 
que ha fet la missió 

Millorar el projecte  1.Reflexió per part de l’equip docent per 
futures edicions. 
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Comencem: Què és la biodiversitat? 

Activitat. Presentació 

Per a introduir el tema, a l’inici del curs, i tenint en compte que l’objectiu final és que 

els alumnes entenguin o coneguin el concepte de biodiversitat, a més de ser un 

concepte força complicat d’entendre i comprendre i que a més, es treballarà a l’hort; es 

començarà per preguntes simples. 

Duració: 10-20 minuts.  

Objectius: 

-Que els alumnes pensin per si mateixos quins éssers vius poden trobar a l’hort de 

l’escola. 

-Creació d’un inici de mapa conceptual de la unitat didàctica. 

-Augmentar la participació i cooperació dels alumnes. 

-Introducció del tema que es treballarà al llarg de l’any. 

Desenvolupament: 

- Feu la pregunta “a l’aire”: Quins éssers vius trobem a l’hort?/ Quines formes de vida 

tenim a l’hort? 

-Apunteu al centre de la pissarra  la paraula “BIODIVERSITAT A l’HORT” 

-Apunteu al voltant totes les paraules que d’éssers vius o relacionades amb l’hort que 

els nens diguin. 

-Hauria de sortir un esquema similar a aquest. 
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-En cas de problemes i que no surtin masses paraules, ajudar-los amb alguna 

idea/paraula. 

- Un cop obtingudes un nombre considerable de paraules, agrupar-les en grups. Per 

exemple, plantes, insectes, cucs de terra, ocells, fongs... 

 

 

 

 

 

 

Biodiversitat a 
l'hort 

Tomàquets 

Mosques 

Enciams 

Abelles 

Ocells 

Males herbes 

Papallones Vida 

Hortalissa 

Pastanagues 

Mosquits 

Aranyes 

Patates 
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Formem les brigades  

Activitat. Brigada informativa 

Anar a l’hort ja de per si acostuma a ser un estímul pels alumnes, ja que significa sortir 

de classe i trencar la rutina del dia a dia, però no sempre és així i a vegades motivar 

els alumnes costa; a més, molts alumnes es prenen l’hort i les seves activitats com 

una hora d’esbarjo. Cal motivar-los perquè l’hort sigui un espai per aprendre de forma 

diferent a com es fa a la classe. Una manera de motivar els alumnes és fer-los veure 

que tot el que aprenguin a l’hort els serà útil i que ho podran explicar a altres alumnes, 

les seves experiències i els seus coneixements, sent així, una transferència 

d’informació a més de permetre una valoració al professorat. 

Es pot realitzar just després de l’activitat anterior. 

Duració: 10-20 minuts. 

Objectius: 

-Crear les “brigades informatives” de l’hort. 

-Motivar els alumnes a anar a l’hort. 

-Crear una eina de valoració pel professor. 

-Capacitat d’explicar conceptes que s’han après anteriorment. 

Desenvolupament 

-Que els alumnes formin grups de 4-5 alumnes, que seran la “brigada informativa”. 

Deixant llibertat als alumnes procurar que surtin grups equilibrats. 

-Deixar uns minuts perquè escullin un nom per la seva brigada. 

-Es poden utilitzar aquests grups per les diferents activitats que necessitin de grups. 
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Activitat. Observació a l’hort 

Un cop comentats els éssers vius de l’hort, toca observar-la a l’hort, deixar que els 

nens experimentin per ells mateixos.  És important fer aquesta activitat al principi del 

procés de l’hort escolar, al principi de curs, quan (en teoria) encara no hi ha res plantat 

i es realitzen les primeres sessions que són de conèixer l’hort i adequar-lo per 

començar a plantar. Es pot aprofitar i fer aquesta activitat conjuntament amb les dues 

anteriors en una mateixa sessió d’hort. 

La fitxa de l’hort de l’escola és interessant fer-la mínim un cop al trimestre per 

comparar la biodiversitat de l’hort al llarg del curs i si és possible dos cops al trimestre, 

al principi i al final, perquè els alumnes observin si són capaços de fer augmentar la 

biodiversitat del seu hort. 

Duració: 20-30 minuts. 

Objectius: 

-Observar les formes de vida de l’hort i d’un altre espai que els alumnes decideixin. 

-Que els alumnes interioritzin el concepte buscant altres espais on trobar biodiversitat. 

-Introducció a formes de treballar més científiques: Observació, resultats, conclusions. 

Desenvolupament: 

-Repartiu la fitxa sobre la biodiversitat a l’hort a cada nen o brigada informativa. 

-Cada nen/brigada haurà de portar a sobre la fitxa i un llapis per apuntar. 

-A l’hort, fer una petita explicació de com funciona la fitxa, que han de posar els nens a 

cada apartat. 

-Deixar una estona pera que els nens omplin  la fitxa i observin la biodiversitat de 

l’hort. 

-Donar una altra fitxa als alumnes, per a que realitzin el mateix en una altra zona que 

ells elegeixin, com a activitat per fer a casa. Les zones poden ser un carrer, un parc, 

un hort que tinguin a casa, el pati de l’escola... 

-Un cop els alumes tinguin les dos fitxes completes, comparar-les. 
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Avaluació: 

-Crear un debat entre els alumnes de manera que permeti avaluar si els alumnes van 

adquirint conceptes: 

“On han trobat més biodiversitat?”, “Per què?” , “És important que hi hagi 

biodiversitat?”, “Ens afecta a les persones que hi hagi mes o menys biodiversitat?” 

 

La fitxa que es mostra a continuació consta d’un espai perquè cada alumne escrigui el 

seu nom, un altre pel trimestre en que es realitza la fitxa i un específic per si es 

realitzessin més d’una al llarg del trimestre, que seria el recomanable per poder 

comparar-les, almenys una al principi i una altre al final del trimestre.  

Dins la taula hi ha un espai per indicar el lloc on s’ha fet la fitxa, normalment seria 

“l’hort de l’escola”, però també es pot utilitzar per comparar amb altres espais.  

La taula divideix la biodiversitat en 6 grups: Ocells, Fongs/Bolets, Anèl·lids/Cucs, 

Insectes, Plantes i Altre/Observacions, aquest últim serveix per si algun alumne troba 

algun organisme que no sap on posar-lo o si fa alguna observació interessant. Cada 

una d’aquestes 6 files te dues columnes diferents en les quals s’hi ha de posar el 

número total d’individus que es troben de cada grup i el nom de l’organisme si es 

coneix. Per exemple, un alumne observa 6 formigues, 2 abelles i una papallona, en el 

grup dels insectes apuntarà en la columnes de “número” 9 i en el de “noms”: formiga, 

abella i papallona. Si es vol, la taula es pot adaptar a diferents formats al gust del 

professor i com cregui oportú per als seus alumnes. 

Es dona llibertat al professorat perquè l’adapti a les circumstàncies, grup o al que li 

interessi més. 
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Presentació dels problemes i del llibre 
d’instruccions 

- Com ajudem a la terra a ser fèrtil? 

- PERILL!! La pol·linització desapareix: Ajudem-la! 

- Col·laborem amb la natura a distribuir les llavors. 

- AUXILI! Les plantes necessiten protecció! 

 

-Un cop cada brigada tingui el seu problema, se’ls lliurarà el seu llibre d’instruccions. 

-Hauran de completar les primeres parts del llibre d’instruccions: 

- Nom de la brigada 

- Problema/tema..... 

-Els alumnes hauran de fer un esquema/dibuix en el seu llibre d’instruccions sobre el 

seu problema i com pensen que poden resoldre’l a l’hort, tot això sense haver rebut 

cap més informació que el títol del problema. 

Presentació del servei 

Tot el que aprenguin durant el curs, i que serveixi per millorar el seu problema haurà 

de ser escrit/dibuixat en el llibre d’instruccions, ja que aquest serà entregat a un altre 

grup, de manera que cada brigada faci un traspàs d’informació.  

Un cop ja tinguin en mans el seu llibre d’instruccions cal que coneguin a qui faran el 

servei, a qui entregaran el seu llibre d’instruccions.  

La presentació del servei es pot realitzar de diferents maneres, es recomana que les 

brigades vagin al grup a explicar, al grup receptor, que quan acabi el curs els faran 

entrega del seu aprenentatge i de com han solucionat els problemes que se’ls hi han  

presentat. Ha de ser una petita explicació ja que encara no han començat a treballar, 

però ha de quedar clar que a final de curs els hi entregaran el llibre d’instruccions i que 

es tornaran a veure.  

Si no pot anar tota la brigada es pot escollir un representant de cada brigada o també 

es pot fer a la inversa i que vingui algú de l’escola o grup a visitar les brigades i que 

aquesta persona faci de missatgera.  
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Com ajudem a la terra a ser fèrtil? 

La fertilització de la terra és imprescindible a l’hort. Fertilitzar o millorar la qualitat del 

sòl de l’hort es pot fer de moltes maneres, però la biodiversitat del propi hort ens ajuda. 

Els cucs de terra juguen un paper fonamental i juntament amb els fongs produeixen 

“adob” natural descomponent matèria orgànica, airejant el sòl i barrejant les diferents 

capes. 

Una manera d’ajudar a la terra a ser fèrtil de forma natural és amb la presència dels 

cucs de terra i també amb els fongs. Podem observar els seus beneficis amb algunes 

activitats. 

Per començar i seguir tot el procés d’aprenentatge s’utilitzarà l’experiment de germinar 

diferents plantes de mongeta en cotó, amb l’objectiu de que puguin aprendre durant el 

procés alguns conceptes relacionats amb les llavors i les necessitats de les plantes, 

incitant als alumnes que en treguin les seves pròpies conclusions amb les seves 

observacions. 

Un cop realitzat aquest experiment, l’aprenentatge ha de continuar. Es continuarà amb 

un altre experiment on es plantaran les plantes que hagin sobreviscut en diferents 

substrats i diferents regs. De tal manera que els alumnes tornin a observar les 

necessitats de les plantes que tenen al seu hort. 

Dins d’aquestes necessitats, es necessita que la terra de l’hort sigui fèrtil i estigui 

airejada i és on apareix la figura dels cucs de terra. Una forma natural, sense la 

participació de l’home on la natura “fertilitza” la terra. 

En un altre experiment es pot observar la funció dels cucs de terra, situant algunes 

plantes en torretes amb i sense cucs de terra. 

Per acabar i per donar sentit a la funció de l’aprenentatge servei, a part de tots els 

coneixements que hagin après durant el procés d’aprenentatge, aprendran a construir 

una vermicompostera i ensenyaran a un altre grup a crear-ne una. 
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1.Germinació de llavors 

Aquesta activitat marca l’inici del procés d’aprenentatge de com la natura fertilitza la 

terra. A continuació es presenten els passos per dur a terme l’activitat, amb un seguit 

de  recomanacions per tal que s’assoleixi l’objectiu de l’activitat. 

Objectius: 

- Aprendre les necessitats vitals de les plantes per germinar i créixer. 

- Comprendre el concepte de llavor. 

- Observar com afecten la manca de llum i aigua en algunes plantes que es 

poden trobar a l’hort. 

Duració: 60 minuts + observacions i cures. 

Material (per nen): 

- -4-5 mongetes o 8-10 llenties fresques 

- 1 ampolla de plàstic gran o pot de iogurt de vidre(o qualsevol recipient 

transparent d’una mida similar) 

- -Cotó fluix (el suficient per cobrir tot el fons del recipient) 

- -Aigua 

Es donen 3 procediments diferents, cada nen realitzarà només un procediment; ja que 

es provarà de germinar les llavors de diferents maneres. En el procediment 1, es 

germinarà les llavors sense aplicar cap efecte sobre elles. En aquest  procediment és 

on han de participar la majoria d’alumnes, perquè es necessitarà de les plantes 

resultants. 

En els següents procediments s’apliquen diferents efectes sobre les llavors, per tal que 

aquests afectin a la germinació i creixement de la planta. En aquest cas, amb 4-5 

alumnes per procediment ja seria suficient per veure les diferències. 

Procediment 1: 

- Retallar el cul de l’ampolla de plàstic de manera que quedi d’altura d’un got. 

- Escriure el nom de l’alumne recipient. 

- Amarar el cotó fluix amb aigua i escórrer per treure’n l’excés. Ha de quedar 

humit. 

- Situar el cotó humit al cul que hem tallat abans de forma que cobreixi tot el 

fons. 
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- Col·locar les mongetes o les llenties de forma que hi hagi una certa distància 

entre totes i que estiguin al màxim en contacte amb el cotó humit. 

- Situar les mostres en un lloc on arribi la llum però no de forma directa. 

- Regar cada 2-3 dies de manera que el cotó no s’assequi. 

Procediment 2: 

- Realitzar al mateix temps que l’activitat anterior. 

- Separeu  2 mostres/pots amb les llenties o les mongetes, sempre que els 2 

siguin de la mateixa planta. 

- Marqueu cadascun per distingir-los: excés d’aigua, manca d’aigua. 

- Seguiu el mecanisme que en l’activitat anterior, però alhora de regar, regar en 

excés la marcada d’aquesta manera i no regar l’altre. 

- Quan acabi l’experiment de l’activitat anterior, comparar-les amb les mostres 

“normals”. 

Procediment 3: 

- Realitzar al mateix temps que l’activitat anterior. 

- Separeu 1 mostra/pot amb les llenties o les mongetes 

- Marqueu el recipient per distingir-lo: sense llum. 

- Situeu el recipient marcat en un lloc on no li arribi la llum solar. 

- Regar igual que la resta de mostres “normals”. 

Un cop col·locades les llavors i els pots en el seu lloc és un bon moment per treballar 

les llavors, i que els alumnes provin d’arribar a una explicació sobre que són les llavors 

i quines funcions tenen. 

És important que es vagin fent observacions de les diferents mostres a la que es vagin 

regant o quan es comencin a veure canvis. Un cop les plantes germinades en el 

procediment 1 tinguin les primeres fulles ja es pot fer una comparació entre les 

diferents mostres. 

És molt important observar també les que no han germinat o les que havent germinat 

han mort o estan molt febles.  

De fet cal destacar  les que no han crescut correctament, ja que hi haurà alumnes als 

quals no els hi hauran crescut plantes o se’ls hi hauran mort en el procés.  

Els alumnes, començant pels que tenien mostres dels procediments 2 i 3 i amb l’ajuda 

i guia del professor,  hauran d’arribar a unes conclusions de perquè ha passat. Tot 
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seguin i completant el llibre d’instruccions que hauran de tenir a mà, on podran 

realitzar una llista del que necessita la planta per continuar bé el seu creixement. 

Algunes plantes del procediment 2 i del 3 pot ser que sobrevisquin, i morin algunes de 

del procediment 1 morin, per moltes raons. Per això, les conclusions que s’han de 

treure és que el procediment 1 dona més oportunitats a les plantes, per tant, quan es 

parla de les plantes del procediment 1, també es pot dir les plantes que han crescut 

correctament. 

En aquesta situació cal plantejar als alumnes que potser no és suficient el cotó amb 

aigua per tal que les plantes segueixin el seu creixement correctament i que potser 

caldria traspassar-les a un lloc amb substrat o terra adient.  Cal explicar als alumnes 

que si es mantenen les plantes al cotó, encara que estiguin en les millors condicions 

possibles , acabaran morint. Els alumnes han d’intentar arribar al perquè passa això. 

També es pot plantejar de deixar alguna planta en cotó per tal que els alumnes vegin 

quin és el resultat. 
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2. El substrat 

Una de les necessitats per les plantes són les sals minerals i l’aigua, que un cop 

extretes del cotó fluix, extrauran del nou substrat on estaran plantades. Però és 

important que els alumnes entenguin que no tots els substrats són iguals ni tots 

afavoreixen de la millor manera les nostres plantes, perquè una planta no és un 

element aïllat, sinó que forma part d’un complex ambiental. 

A continuació es presenta una activitat/experiment en el que utilitzaran les plantes 

crescudes correctament, les del procediment 1.  Tractarà de provar diferents substrats 

per veure quin és més adient. 

Objectius: 

- Comprovar quins substrats funcionen. 

- Formular hipòtesis del que succeirà. 

- Descobrir necessitats de les plantes. 

Material: 

- Plantes del procediment 1, que tinguin un bon aspecte. 

- Torretes no gaire grans, per una o dos plantes com a màxim . Poden ser 

comprats o fabricats amb materials reciclats. 

- Diferents substrats que es vulguin provar, a gust del professorat.  És important 

que un sigui substrat universal, la resta pot ser argila, sorra de platja, pedres... 

Procediment: 

- Col·loqueu els diferents substrats als tests, mínim 1 test amb un substrat, 

encara que es recomana tenir més d’un test amb el mateix substrat. 

-  Es important que quedin  mínim 2 tests amb substrat universal. 

- Plantar 1 o dues plantes en cada test. 

- En els tests amb substrat universal, aixafar  la terra d’un test, de manera molt 

exagerada. En canvi l’altre que quedi de forma natural. 

- Les plantes s’han de regar quan sigui necessari. 

Procediment extra:  

- En cas de disposar de material sobrant i de voler una experiència una mica 

més enriquidora i divertida pels alumnes, es pot provar de regar les plantes 

amb diferents tipus de regs, a imaginació dels alumnes, per exemple, amb 

aigua i sal, amb aigua normal, amb aigua i sucre, amb alguna beguda...  
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- Perquè aquest experiment funcioni cal que es faci en tests amb el mateix 

substrat, és a dir, es poden separar 3-5 tests amb substrat universal i 

provar en aquests els diferents regs.  

Un cop realitzada aquesta pràctica els alumnes han d’iniciar un procés de reflexió i 

intentar preveure que passarà en cada cas. Per fer-ho hauran d’utilitzar el llibre 

d’instruccions, poden fer-ho mitjançant un dibuix. També es pot fer el mateix amb els 

diferents regs. 

Després, un cop passat un temps observin què ha passat i comparin amb el que 

havien pensat un temps enrere. Cal que quedi clar que entenguin què ha passat i 

quins problemes han tingut. 

En aquest punt cal que comencin a treure conclusions, ja que amb la realització dels 

diferents experiments realitzats fins aquí ja haurien de tenir certes nocions de les 

necessitats de les plantes. Amb la germinació de llavors han pogut observar com 

necessiten aigua i llum, amb l’experiment del substrat que necessiten un substrat 

adequat, d’on extrauran sals minerals i aigua, i on les arrels s’arrelaran per mantenir la 

planta recta i subjecta al substrat. 

Aquí poden realitzar la llista de les necessitats de les plantes en el seu llibre 

d’instruccions. El professor s’ha d’encarregar de guiar als alumnes cap  a la idea que 

el terra necessita que la matèria orgànica es descompongui i que la terra estigui 

airejada. Per fer-ho es pot comparar el test amb la terra molt aixafada amb la resta. És 

imprescindible que cali en els alumnes que la terra ha d’estar airejada per al bon 

creixement de les plantes, per si en l’experiment no surt correctament. 
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3. La terra de l’hort 

Un cop els alumnes tinguin assimilada la idea de què la terra ha d’estar airejada, cal 

visitar l’hort escolar i que es preguntin si aquest està airejat.  Per fer-ho es recomana 

dues formes molt visuals. 

Duració: 30 minuts 

Objectius: 

- Comprovar si l’hort escolar està airejat. 

Procediment: 

- Anar a l’hort escolar i preguntar als alumnes si creuen que la terra del seu hort 

està airejada. 

- Deixar que els nens donin la seva opinió i el per què. 

Per comprovar-ho: 

- Regar un apartat de l’hort i comprovar com absorbeix l’aigua. Si es formen 

bassals i costa que absorbeixi és possible que no estigui prou airejada. 

- Per contrastar es pot regar el test del substrat molt aixafat de l’experiment 

anterior. Aquest segurament estigui menys airejat que l’hort. 

- En una altra part de l’hort, remenar la terra, si d’aquesta en surten trossos 

compactes és que està poc airejada. 

Un cop realitzat aquestes curtes observacions, cal plantejar als alumnes que si la terra 

de l’hort està airejada, com s’ho ha fet l’hort sense nosaltres? És a dir, com s’ho fa la 

natura per airejar la terra? Aquesta pregunta és la clau de l’activitat i dona pas a 

entendre que es necessiten altres éssers vius per tal que les plantes funcionin i creixin 

correctament i puguem extreure’n els seus productes. Per tant, al plantejar aquesta 

pregunta cal dedicar uns minuts a que els alumnes reflexionin i pensin sobre el tema. 

El professor els pot guiar dient que és gràcies a uns éssers vius que ja han vist 

prèviament ( en activitats anteriors o al treure males herbes o plantar plantes) 

Amb la ajuda del professor o per ells mateixos cal que arribin a la conclusió que els 

cucs de terra són els principals encarregats d’airejar la terra i que a més ajuden a 

“fertilitzar-la” descomponent matèria orgànica. 
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4. Els cucs de terra 

Amb l’ajuda de l’explicació sobre els cucs de terra del llibre d’instruccions i un vídeo de 

YouTube, els alumnes han de començar a entendre què són els cucs de terra i les 

seves funcions a l’hort.  A més sempre es pot fer una pràctica d’observacions de cucs 

de terra, per tal que no només el vegin en una pantalla. 

Els vídeos que es recomanen són els següents, es dona llibertat a l’educador per si vol 

utilitzar altres materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=43jW2pmJpo0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H9QziItH-Ts 
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Activitat. 

Duració: 30 minuts 

Objectius: 

- Observar els cucs de terra de l’hort. 

- Aprendre a respectar els éssers vius que ens envolten. 

Procediment: 

- Aprofitar alguna activitat a l’hort en el moment de realitzar aquesta per buscar 

cucs de terra. 

- Agafar els cucs de terra i guardar-los en un recipient. 

- Que els alumnes observin i toquin els cucs de terra, procurant respectar-los. 

Un cop realitzat aquest petit experiment, es pot realitzar un altre per veure com afecta 

la presència de cucs de terra a la terra. Utilitzant les plantes del primer experiment, la 

del procediment 1. 

Duració: 60 minuts 

Objectius: 

- Comprovar si els cucs de terra són bons o no pel nostre hort, o si fan malbé o 

no les nostres plantes.  

Material: 

- Dos recipients preparats per plantar les mongetes o llenties, o la planta que el 

professor cregui adient. 

Desenvolupament: 

- Obtenció de 4-5 cucs de terra de l’hort. 

- En un recipient amb terra, on s’hi  on s’hi puguin plantar les mongetes o les 

llenties que ens estan creixent en el experiment de les plantes, col·locar 4-5 

cucs de terra(o menys depenent de les mides dels recipients). 

- Situar en un altre recipient terra on situarem mongetes o llenties, però sense 

cucs de terra. 

- Mantenir matèria orgànica en el recipient dels cucs.  

- Comprovar al llarg del curs si hi ha diferències en el recipient on hi havia cucs i 

en el que no. 



 
36 

5. Construcció  d’una vermicompostera 

Per acabar amb el procés d’aprenentatge de l’apartat de “Com ajudem a la terra a ser 

fèrtil” i completar el procés d’aprenentatge servei es construirà una vermicompostera. 

Aquesta pot utilitzar cucs de terra de l’hort, però perquè el procés sigui més ràpid i es 

pugui extreure l’humus que serà aprofitat per fertilitzar l’hort es recomana utilitzar el 

cuc de terra californià, que es troba més còmode amb la matèria orgànica en 

descomposició, en canvi el cuc de terra comú només s’aproparia a la matèria en 

descomposició per menjar i tornaria cap al fons de la vermicompostera. A més, que els 

cucs californians es reprodueixen molt ràpidament i comprant-ne pocs seria suficient. 

Pels nens la millor explicació de perquè es fan servir cucs diferents dels que tenen a 

l’hort és perquè aquests fan exactament el mateix però tot molt més ràpid, serien com 

uns cucs especials per tal de que puguin veure el procés i extreure’n l’humus més 

ràpid, i així millor per l’hort. A més, que al seu hort en principi ja n’hi de cucs de terra 

que estan fent la mateixa funció de forma natural. 

Duració: 60 minuts 

Objectius: 

- Construir una vermicompostera. 

- Producció humus. 

- Observació i aprenentatge de la funció dels cucs. 

La idea d’una vermicompostera és senzilla,  i es pot fer de diferents materials, plàstic, 

ceràmica, fusta... depenent dels materials o recursos que es disposin. Es recomana 

utilitzar safates de plàstic, però també es poden utilitzar torretes més o menys grans.  

Una vermicompostera es basa en tenir diferents nivells, en el nivell inferior, una safata 

sense forats, és on es dipositarà els lixiviats, líquid que sobra del procés de 

vermicompostatge i que s’acumula a la safata inferior, on no hi ha cucs. 

Als nivells superiors és on hi haurà els cucs i on es va deixant la matèria orgànica de la 

que s’alimenten i es dona el procés de vermicompostatge. Es comença per una safata 

sobre del nivell inferior, amb forats a la part de sota  per on cauran els lixiviats i als 

laterals per on oxigenarà. Un cop aquest nivell estigui ple de matèria orgànica es pot 

afegir un tercer nivell, una altra safata, amb forats inferiors suficientment grans perquè 

els cucs puguin passar i amb forats laterals per airejar. El nivell superior haurà d’estar 

tapat amb forats perquè ventili correctament. 
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Per al bon funcionament d’un vermicompostatge cal que tingui una bona ventilació, 

que estigui ben humit, per tant, s’haurà d’anar “regant” de tant en tant, i cal passar-se 

amb la matèria orgànica, sobretot si no hi ha masses cucs, ja que podríem saturar el 

sistema. 

Material: 

- 3 safates de plàstic o torretes que encaixin. 

- Cartró o paper de diari sense tinta de color. 

- Eina per fer els forats. 

- Aigua. 

- Cucs. 

- Material orgànic. 

- Terra. 

Procediment: 

- Realitzar, a dues safates, forats inferiors suficientment grans per a que passin 

els cucs. 

- Realitzar forats laterals a les mateixes dues safates, al lateral superior. 

- Situar la safata sense forats al lloc on volem el vermicompostatge. 

- Situar una de les altres dues safates a sobre. 

- Situar el paper de diari o el cartró de manera que tapin una mica els forats 

inferiors. 

- Humitejar. 

- Posar els cucs amb el medi on venen, si venen sense medi posar terra, com 

substrat universal. 

- La suma del paper i el medi pels cucs ha d’ocupar aproximadament ¾ parts del 

primer nivell. 

- Col·locar a sobre o mig enterrat la matèria orgànica. 

- Tapar. 

- Amb el pas del temps, anar afegint matèria orgànica. 

- Un cop el primer nivell estigui ple, col·locar la 3a safata a sobre i anar afegint 

matèria orgànica. 

- Anar recollint l’humus que es vagi formant a la safata inferior i fer-lo servir com 

adob. 

Amb la construcció i explicació de vermicompostatge es dona per finalitzat el procés 

d’aprenentatge; és important que quedi clara la idea que les plantes tenen unes 
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necessitats i gràcies a les relacions que tenen amb altres individus directa o 

indirectament poden satisfer algunes, en aquest cas gràcies als cucs de terra, que 

airegen i fertilitzen el terra de manera natural, i aquí és on apareix la importància que 

hi hagi diversitat d’individus en la natura, la biodiversitat. 
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PERILL! La pol·linització desapareix: Ajudem-la!” 

Aquestes activitats plantegen un treball sobre un aspecte fonamental de la natura: la 

pol·linització. Per començar a treballar la pol·linització es treballarà amb el cuc de seda 

i les seves papallones. Tot i que les papallones resultants d’aquest procés no són 

especialment pol·linitzadores, sí que es pot relacionar el grup, els lepidòpters amb la 

pol·linització, i d’aquí encaminar als alumnes cap als pol·linitzadors més importants, 

les abelles.  Es proposa un itinerari més llarg per introduir molts conceptes importants, 

com les diferents fases del cicle de vida i a quin grup d’animals pertanyen. A més,   

dels cucs de seda els humans obtenim el producte de la seda, un recurs que obtenim 

dels éssers vius i de la biodiversitat, de manera que es treballa de manera que la 

natura i l’ésser humà no estan separats, sinó en relació. 

Des de  les papallones,  i amb la guia del professor els alumnes hauran de pensar 

quina funció fan les papallones a la natura, per arribar a la conclusió que pol·linitzen, 

igual que molts altres insectes. En aquest moment és quan s’ha de presentar la 

pol·linització, i la seva importància per les plantes,  per exemple en format vídeo i amb 

l’explicació del professor, i on ha de sortir que hi ha diversos éssers vius que 

pol·linitzen, però que els més importants són els insectes, i més concretament les 

abelles. 

A continuació es proposa una visita a l’hort per veure si hi ha presència de 

pol·linitzadors. Amb la informació de que disposen fins al moment, han de pensar com 

poden augmentar la presència de pol·linitzadors. Ha d’aparèixer la idea  que fan falta 

flors per atreure els pol·linitzadors, que busquen el pol·len de les flors.  

Per augmentar el nombre de pol·linitzadors a l’hort, es farà una activitat de plantar 

diferents plantes amb flor, que a més serà molt útil per decorar l’hort escolar.  

I com a servei seguint amb el procés d’aprenentatge servei, es planteja la construcció 

d’un “hotel per insectes” amb diferents materials reciclats, amb diferents seccions per a 

cada insecte, amb la idea d’augmentar la biodiversitat, de l’hort, en aquest cas 

d’insectes. 
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1.Cuc de seda 

Aquesta primera activitat, en la que es planteja la coneguda experiència amb cucs de 

seda, servirà com a introducció cap al problema de la pol·linització. S’utilitzarà la seva 

última fase,  la de papallones  adultes, per tal d’introduir la funció que fan els insectes, 

com les papallones en general.  

A més de la introducció de conceptes com les diferents fases del cicle de vida, aquest 

experiment també és útil per observar d’on prové la seda, un benefici que obtenim els 

humans dels insectes i augmenta la responsabilitat dels nens al haver de cuidar d’uns 

animals a classe, els hi hauran de donar menjar, fulles de morera i aigua. 

Activitat.  Els cucs de seda, el seu cicle i la seda. 

L’objectiu és que els nens observin de primera mà el cicle dels insectes. El recomanat 

seria el cuc de seda, que es pot mantenir en una capsa de sabates amb forats, 

utilitzant la morera com aliment que es pot demanar que portin els propis alumnes. 

Amb aquesta activitat es pot observar com s’alimenten, creixen, fan capolls i es 

transformen en papallones, es reprodueixen i ponen els ous. Llavors la següent 

generació la veuria el curs següent.  Recordeu que la informació  imprescindible sobre 

el cuc de seda es troba en l’apartat “conceptes que treballarem”. 

Objectius: 

- Observar el cicle dels cucs de seda. 

- Comprovar d’on s’extreu la seda. 

- Fomentar el sentit de la responsabilitat dels nenes per cuidar éssers vius. 

Duració: 20 minuts de preparació + Observacions al llarg del cicle 

Material: 

- Caixa de sabates o qualsevol caixa de cartró. 

- Fulles de morera. 

- Cucs de seda. 

Desenvolupament: 

- Realitzar forats a la part superior de la caixa per airejar la capsa. 

- Col·locar unes quantes fulles de morera. 

- Situar els cucs de seda dins la capsa amb les fulles de morera. 
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- Anar alimentant els cucs i canviant les fulles quan sigui amb la participació dels 

nens. 

- Netejar el recipient quan sigui necessari. 

- Que els alumnes observin cada “x” temps com es desenvolupen els cucs, com 

formen capolls i com es reprodueixen. 

- Els ous del final del procés podran ser utilitzats pel curs vinent. 

Amb l’ajuda del llibre d’instruccions que té material per anar completant al llarg 

d’aquesta activitat els alumnes hauran d’assolir conceptes bàsics relacionats amb 

l’activitat realitzada.  

Es recomana esperar a que l’activitat finalitzi per continuar amb el procés 

d’aprenentatge de “Perill!! La pol·linització desapareix: Ajudem-la!”, però en cas de que 

el professor cregui convenient per falta de temps o per la seva pròpia organització es 

podrà continuar abans sempre i quan quedi clar que la última fase del cicle biològic 

dels cucs de seda és una papallona. 
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2.La pol·linització 

Un cop queda clar que la última fase del cuc de seda és la papallona, cal relacionar 

aquesta fase adulta, amb la resta de papallones(encara que aquesta potser no tingui 

una funció pol·linitzadora, el més important és l’exemple). Per tal d’arribar a aquest 

final o conclusió amb els alumnes es recomana que el professor segueixi aquesta guia 

amb preguntes que també podran anar responent en el llibre d’instruccions. El 

professor pot afegir del seu repertori per tal d’arribar a les conclusions que s’indica. 

 Quina és la última fase del cicle dels cucs de seda? 

La última fase dels cucs de seda són les papallones, que en aquest cas són 

papallones de nit, però a la natura vèiem molts tipus de papallones.  

 On acostumem a veure papallones? 

 Les papallones de què s’alimenten? 

 Què busquen les papallones en general? 

 Què fan les papallones? 

La idea que ha se sorgir d’aquestes preguntes és que les papallones s’alimenten del 

nèctar de les flors, per tant, busquen flors per alimentar-se, i van de flor en flor. 

 Com afecta l’activitat de les papallones sobre les plantes amb flors? 

 Com es relacionen amb les plantes? 

Amb l’ajuda del llibre d’instruccions i de l’explicació del professor ha de sortir la idea de 

la pol·linització, que anant de flor en flor, transporten grans de pol·len a una altra flor, 

que la fecundarà i permetrà la formació del fruit i de la llavor, i així una nova planta. 

- Quins altres insectes van de flor en flor? 

Les abelles són imprescindibles per la pol·linització, són els insectes que més 

pol·linitzen. 
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3.Visita a l’hort en busca de pol·linitzadors 

Per completar la idea de la pol·linització es recomana fer ús d’algun vídeo documental 

per tal de fer més senzill i entretingut l’aprenentatge de la pol·linització. Es recomana 

aquest vídeo, però es dona llibertat a l’educador per si coneix d’altre material que 

cregui més convenient. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IaYrrQXJBxY 

Es recomana en la mesura del possible, ja sigui a casa amb els mòbils de les famílies, 

tabletes dels propis alumnes o amb els recursos disponibles del centre que es 

descarreguin una aplicació/joc sobre la pol·linització creat per diverses organitzacions, 

com el CSIC o el govern d’Espanya.  Es tracta d’un joc on 

el protagonista és un pol·linitzador i ha de buscar flors per 

pol·linitzar i obtenir llavors, en diferents ambients i on es 

presenten diversos perills. És un joc educatiu, que compta 

amb diverses explicacions sobre la pol·linització i que 

poden ser molt útils.  

http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=

5214 

Per tal d’interioritzar el concepte i passar una estona d’esbarjo també es pot posar en 

pràctica algun joc sobre la pol·linització. Per aquest objectiu es proposen diferents jocs 

que es poden realitzar a l’aire lliure i que poden ajudar a interioritzar el procés de ela 

pol·linització. Els dos jocs es troben dins d’un altre TFG realitzat per la Sara Buscà  

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat (Buscà, 2019). A les imatges X i Y 

es presenten les fitxes dels respectius jocs: 
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Imatge X: Fitxa de l’activitat «de flor en flor». Font: Buscà, Sara (2019) Juguem a l’hort. Recull de 32 

jocs per a aprendre i divertir-se a l’hort escolar d’educació infantil i primària. Treball de Final de 

Grau de Biologia per la UB. 
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Imatge Y: Fitxa de l’activitat «Abelles». Font: Buscà, Sara (2019) Juguem a l’hort. Recull de 32 jocs per 

a aprendre i divertir-se a l’hort escolar d’educació infantil i primària. Treball de Final de Grau de 

Biologia per la UB. 
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Un cop es tenen clar els conceptes cal fer una visita a l’hort per tal de comprovar si al 

nostre hort escolar hi ha pol·linitzadors. Per fer-ho es planteja fer-ho amb una 

metodologia que es fa servir en recerca, els transsectes. 

Activitat. 

Un transsecte es pot definir com una ona de terreny, en aquest cas una part de l’hort 

on es fa una recerca. Per exemple l’hort escolar es pot dividir diferents transsectes d’1 

metre o mig d’amplada que vagin d’una punta  a l’altre de l’hort. 

Objectius: 

- Treballar la metodologia dels transsectes. 

- Buscar pol·linitzadors a l’hort. 

- Fomentar el treball en equip. 

Desenvolupament: 

- Dividir l’hort escolar en transsectes. 

- Que cada brigada busqui pol·linitzadors al seu transsecte. 

- Completar amb la informació obtinguda el llibre d’instruccions. 

El més probable que se’n trobin pocs, cal pensar amb l’ajuda de la informació 

obtinguda del vídeo anterior, per què no hi ha pol·linitzadors? 
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4. Augmentem la floració de l’hort 

Al visitar l’hort segurament hàgim observat poc pol·linitzadors, poques papallones i 

poques abelles, és aleshores quan hem de plantejar al grup com podem atreure als 

pol·linitzadors, que són importants pel nostre hort i  pel medi ambient. 

Com podem atreure els pol·linitzadors al nostre hort? 

Activitat. 

La pol·linització és un factor clau, i està en perill, cal que ajudem a millorar-la, a més 

del benefici que comporta pel nostre hort. Augmentar la presència d’abelles o 

papallones que augmentin la pol·linització és la millor manera d’ajudar-la! 

Hi ha moltes maneres d’augmentar el nombre de pol·linitzadors al nostre hort és tenint 

el que més els hi agrada: FLORS! 

Per tant, necessitarem plantar plantes amb flors, però per saber quines plantes plantar 

a l’hort es recomana una visita al jardí de les papallones de Can Coll (Cerdanyola) on 

ens explicaran quines plantes són les millors per atreure pol·linitzadors. 

Duració: 60 minuts 

Objectius: 

- Augmentar el nombre de pol·linitzadors, ajudant així a la pol·linització. 

Desenvolupament: 

- Arribar a la conclusió que necessitem flors a l’hort. 

- Després de la visita al jardí de les papallones, els alumnes ja saben quines 

plantes plantar per augmentar la pol·linització. 

- Plantar les plantes amb flors en racons de l’hort o entre les diferents plantes 

que estem cultivant. 
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5.Construcció hotel d’insectes 

Per finalitzar aquest procés d’aprenentatge i per tal de completar el procés 

d’aprenentatge servei, es proposa la construcció d’un “hotel d’insectes” que serà el 

servei que els alumnes realitzin en aquest cas. Dependrà de les capacitats i dels 

recursos de cada professor i de cada centre per fer un hotel d’insectes més o menys 

elaborat. El que es proposa aquí és un model accessible i senzill. 

L’hotel d’insectes és un refugi i vindria a ser un espai amb diferents materials situats 

de manera que cadascun estigui destinat a un tipus d’insectes, que realitzarà una 

funció en el nostre hort, a més  també serà una forma d’augmentar la biodiversitat de 

l’hort, tot beneficiant-lo.  

Duració: 1 o més sessions 

Objectius: 

- Construcció d’hotel per insectes. 

- Augmentar la biodiversitat. 

Material: 

- Troncs. 

- Maons. 

- Palla. 

- Canyes de bambú. 

- Pinyes. 

- Pedres. 

- Branques sobrants, per exemple de rosals. 

- Plaques de fusta o caixes de fusta. 

- Cola per enganxar les fustes. 

Desenvolupament: 

- Amb les caixes de fusta o plaques, crear l’estructura de l’hotel. Aquest es 

pot dissenyar en forma de pisos, horitzontal, cada apartat separat.... com es 

cregui oportú. De manera que quedin espais diferenciats, habitacions (cada 

capsa seria una habitació). 

- Es tractarà de col·locar/omplir de cada material un apartat diferenciat 

(habitació), ja que cada material està destinat a habitar un insecte. 
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Realment la idea principal és col·locar cada tipus de material en una habitació, 

facilitant així un habitatge als insectes. A continuació es deixen algunes idees: 

 Palla amb obertures per les crisòpids,  l’alimentació de les larves es basa en 

molts paràsits: mosques blanques, pugons, ous d’àcars...  

 Una caixa amb un forat de 10 mm de diàmetre i una petita fusta de vol pels 

abellots. 

 Maons amb els forats plens amb una barreja d’argila i palla per les abelles 

solitàries. 

 Una mica de fusta seca amb forats per les osmies (abelles i vespes solitàries) 

que pol·linitzen les primeres flors del març. 

 Tiges d’esbarzers, rosals... per diversos dípters. 

 Un test girat ple de fibres de fusta és ideal per les tisoretes. 

 Forats entre taules de fusta que atreuen a les marietes, les larves de les quals 

consumeixen molts pugons. 

Si es vol realitzar alguna cosa més senzilla també es pot omplir una ampolla de plàstic 

oberta per ambdós costats de branquetes amb forats, i penjar aquesta d’un arbre amb 

l’ajuda d’un fil. 
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AUXILI! Les plantes necessiten protecció! 

En aquest apartat d’activitats es tracta de que els alumnes pensin i observin quins 

perills tenen les plantes de l’hort. Per després per ells mateixos intentin esbrinar com 

es poden protegir les seves plantes i quins mètodes tenim a l’hort de manera natural 

per protegir les plantes... des de plantes que s’utilitzen a productes que podem obtenir 

de l’hort per combatre les plagues. 

Es tracta d’un procés d’aprenentatge que té com a principal objectiu i també com a 

servei dins de l’aprenentatge servei la milpa, un cultiu molt especial. Per començar i 

com a introducció es proposa que els alumnes pensin a quins perills s’enfronten les 

plantes mentre aprenen que hi ha plantes que tenen propietats beneficioses i que 

poden ajudar a protegir les plantes de l’hort i es planteja la sembra o plantament d’alls 

o clavells de moro.  

Tot seguit es planteja la utilització d’un producte de l’hort com són els alls per fabricar 

un insecticida ecològic, on es pot utilitzar els alls de l’activitat anterior donant així un 

seguiment a l’activitat. Per finalitzar, es proposa com a servei i d’on els alumnes han 

d’extreure conclusions i coneixements importants, dedicar un espai de l’hort a la milpa. 

La milpa és un agro-ecosistema on s’aprofita la terra per sembrar varis productes, 

tenint com a base el blat de moro, i s’acompanya d’una lleguminosa (fesol, en llocs 

com Mèxic) i carbassa per exemple. De manera que es forma un sistema de policultiu 

on les plantes es complementen i interaccionen, de manera equilibrada i a més 

augmenta de manera important la producció. 

La tija del blat de moro creix fins uns 3 metres, i serveix com a eix de creixement i de 

suport a la lleguminosa, en el nostre cas, mongetes, una planta trepadora. A canvi, la 

lleguminosa, que fixen biològicament el nitrogen atmosfèric,  amplia el 

subministrament de nitrogen al blat de moro,  un dels nutrients que més necessita per 

desenvolupar-se correctament. La carbassa és una planta que creix arran de terra, fet 

que manté la humitat i evita que creixin altre herbes que no interessen. 
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1.Introducció: Perills 

Per començar, i com a mètode introductori cal que els alumnes enraonin sobre el tema 

i que pensin quins perills o de què necessiten protecció les plantes, i tot això ho duran 

a terme amb l’ajuda del llibre d’instruccions.   

Hi ha plantes que per les seves característiques són molt beneficioses per l’hort, 

algunes d’elles ajuden a protegir de certs organismes que són perjudicials, de plagues, 

de fongs... a més que poden ajudar a augmentar la biodiversitat. Un exemple són els 

alls, i és que té propietats insecticides, nematicides i fungicides, i ens poden ser molt 

útils plantar-los entre les pastanagues per evitar la mosca de la pastanaga o entre 

tomàquets per allunyar els nematodes.  A més que dels alls després es poden fabricar 

fungicides i insecticides ecològics. 

Una altra planta que allunya els nematodes són els clavells de moro, que tenen unes 

necessitats pel que fa a l’aigua que molt similars a les pròpies de l’hort, a més que es 

caracteritzen per les seves flors que a més de decorar l’horta són un atractiu per 

insectes pol·linitzadors que ens interessen al nostre hort, com les abelles. 

Activitat.  

Duració: 60 minuts 

Objectius:   

-Plantar /sembrar  plantes que protegeixen altres plantes. 

-Augmentar la biodiversitat. 

“La recepta”: 

-Plantar/sembrar alls entre les pastanagues (o entre altres cultius en cas de no tenir 

pastanagues). 

-Plantar/sembrar clavells de moro entre les tomaqueres. 
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2. Insecticida ecològic 

Un aprenentatge important pels alumnes és que es poden utilitzar productes que 

obtenim de l’hort per protegir les plantes. És cert que en aquest cas, no seria 

directament una planta que protegeix una altra planta, però sí que aprofitem els alls 

plantats en l’activitat anterior i les seves propietats per fabricar un insecticida casolà i 

ecològic, que ens ajudarà a fer front a diverses plagues que poden atacar el nostre 

hort.  Es tracta d’un insecticida que es fa a partir de la maceració oliosa de l’all. A més, 

aquesta activitat es pot utilitzar també com un servei “extra” que poden realitzar els 

alumnes dins del procés de l’aprenentatge servei. 

Activitat. 

Duració: 30 minuts + temps d’espera 

Objectius: 

- Protegir les plantes de l’hort 

- Aprendre a fabricar un insecticida  ecològic amb els productes que obtenim de 

l’hort. 

Material: 

- Un cap d’alls, aproximadament 50 g. 

- 0’5 litres d’aigua. 

- Oli d’oliva. 

- Pot per guardar l’oli. 

- Ampolla de 0’5 litres per emmagatzemar l’insecticida. 

Desenvolupament: 

- Picar els alls el màxim possible. 

- Col·locar l’all picat en un pot i cobrir amb oli d’oliva. 

- Tancar el pot. 

- Deixar reposar entre 12 i 24 hores. 

- Posar una mica d’aigua al pot amb els alls i l’oli. 

- Barrejar. 

- Colar els alls i guardar el líquid en l’ampolla de 0’5 litres. 

- Acabar d’omplir l’ampolla amb aigua. 

- Deixar reposar 1 setmana. Anar barrejant de tant en tant. 

- Utilitzar l’insecticida resultant amb un mescla del 10% amb aigua. 
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3. La Milpa 

Per acabar el procés d’aprenentatge “AUXILI! Les plantes necessiten protecció” i 

finalitzar l’aprenentatge servei es proposa una activitat a l’hort, que els alumnes hauran 

d’explicar després al grup a qui faran el servei. Es tracta de l’associació Precolombina 

o Milpa, on s’associen 3 plantes que s’ajuden i es protegeixen entre elles, de manera 

que augmentem la producció tot fent un policultiu, sense desgastar massa el sòl. 

Per realitzar aquest activitat és imprescindible disposar d’una part de l’hort, per plantar 

diverses plantes, tot i que si es volgués o el professor cregués adequat es podria fer 

com a experiment en un test. També cal disposar de llavors de mongetes, carbasses i 

blat de moro. La  idea de la milpa per explicar als alumnes és la següent: 

- Blat de moro: fa de suport a les mongeteres. 

- Mongeteres: Aporta nitrogen al blat de moro, molt important en el seu 

creixement. 

- Carbassa: manté la humitat del sistema i evita que creixin males herbes. 

A tot això, que obtenim 3 productes d’una mateixa parcel·la de l’hort d’on normalment 

n’obtindríem un. 

Per començar aquesta activitat es recomana realitzar-la a principis de primavera. 

Activitat. 

Duració: varies sessions 

Objectius:  

- Cultivar un policultiu a l’hort 

- Observar com les plantes es poden associar entre elles. 

- Treballar a l’hort. 

- Conèixer mètodes tradicionals i antics. 

-  

Material: 

- Planter 

- Llavors de: blat de moro, mongetes i carbasses. 
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Desenvolupament: 

- 1 mes abans de començar a treballar a l’hort, sembrar les carbasses en un 

planter. 

- A l’hort, el primer que es sembra és el blat de moro. Es proposa sembrar-

los en tres files. 

- Podem plantar les carbasses que tenim en el planter, es recomana a la fila 

central i cada dos metres. 

- Esperar a que el blat de moro creixi. 

- Quan les plantes de blat de moro tinguin aproximadament 20 cm d’altura és 

el moment de sembrar les mongetes. 

- Sembrem 3-4 llavors de mongetes al voltant de cada planta de blat de 

moro. 

Amb aquest procediment estaria preparada la Milpa, ara falta cuidar l’hort i esperar a 

que les plantes es desenvolupin per després extreure’n el producte. 

En aquest procediment, els alumnes hauran d’anar completant el llibre d’instruccions, 

per tal de que es quedin al màxim els principals conceptes de l’associació creada. És 

important que l’alumne entengui que la biodiversitat natural, és a dir, que les diferents 

plantes en aquest cas es protegeixen i s’ajuden entre elles, aprofitant les propietats de 

cada una, no perquè a la natura sempre es produeixi com a norma, sinó que perquè 

s’arriba a un equilibri dinàmic. I a l’hort el que es fa és agafar aquestes propietats que 

coneixem de cada planta per protegir i afavorir-les entre elles traient profit amb 

productes pel consum. 

Molt recomanable com a material de suport: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqRP_yJYjn0 
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Col·laborem amb la natura a distribuir les llavors 

En aquest procés d’aprenentatge es proposa fer activitats destinades a que els nens i 

nenes aprenguin  la importància de la distribució de les llavors, que a l’hort ho fan els 

humans,  perquè interessa tenir certes plantes en concret. Però a la natura la 

distribució de les llavors de les plantes es fa de moltes maneres, per exemple, els 

ocells serien uns grans dispersors de llavors. 

Per començar, a l’hort s’ha de mostrar als alumnes com es realitza a l’hort, per tant es 

proposa sembrar una planta, de la qual recol·lectem les llavors i al mateix moment es 

pugui sembrar una altra planta, per tal de que sigui encara més explícit pels alumnes. 

A continuació cal que els alumnes reflexionin com aquest fet, de recol·lectar les llavors 

i sembrar-les on ens interessa a l’hort, succeeix a la natura. Aquí és on ha d’aparèixer 

la idea de que els animals participen, des d’insectes, mamífers o ocells. 

Un cop els alumnes tenen clar la relació animal-planta i com es beneficien les plantes 

d’aquesta-com es beneficien de la diversitat d’éssers vius-, és el moment de continuar 

amb el procés d’aprenentatge i pensar en quina pot ser la seva intervenció, en aquest 

cas es proposa que atreguin animals a l’hort. Els ocells es poden atreure fàcilment i a 

més són uns bons dispersors de llavors, però els hem d’atreure de la manera més 

natural possible i afavorint les espècies autòctones. 

És per això que per culminar el procés d’aprenentatge servei es proposa que els 

alumnes construeixin o preparin una menjadora d’ocells tot envoltant-la de diverses 

plantes autòctones, que a més tenen fruit i llavors, que els atraurien, fent així que 

distribueixin les llavors i col·laborant així amb la natura. 

I per tal que els alumnes entenguin la temàtica treballada en aquest apartat i es doni 

una reflexió per part de l’alumne es pot plantejar un gran mural col·lectiu en el que es 

vegi la distribució de les llavors per part dels ocells, amb la representació del seu hort i 

d’ells i eles participant. 
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1.Les llavors a l’hort. 

Per començar amb el procés d’aprenentatge “Col·laborem amb la natura a distribuir les 

llavors” es proposa una activitat per iniciar-la a principi de curs, on es sembraran 

llavors d’una planta, s’esperarà al seu desenvolupament per recollir es noves llavors, 

per novament en el mateix lloc sembrar llavors d’una altra planta. Així s’observa més o 

menys encara que no sigui la mateixa planta com funciona la distribució de llavors a 

l’hort. 

Activitat. 

Per realitzar aquesta activitat, es proposa començar-la al novembre, i així aprofitar que 

en aquesta època l’hort pot estar menys utilitzat per començar a sembrar. Es proposa 

començar a novembre-desembre sembrant faves o espinacs, per recollir les llavors a 

abril-maig, que és quan es poden sembrar cogombres o carbassons. Les plantes a 

sembrar  gust del professor o educador ambiental. 

Objectius: 

 Observar la distribució de llavors a l’hort. 

 Conèixer els tempos d’algunes plantes. 

Desenvolupament: 

 Sembrar faves o espinacs al novembre-desembre. 

 Esperar a l’abril per recollir les llavors. 

 Un cop recollides, en el mateix lloc, sembrar cogombres o carbassons. 

Amb l’ajuda del llibre d’instruccions que els alumnes hauran d’anar completant, és 

important que quedi clar com a l’hort agafem les llavors i les guardem fins l’any que bé 

i com sembrem les noves, ja que la natura funciona d’una altra manera. 
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2. Distribució de les llavors a la natura 

Aquest apartat del procés d’aprenentatge ve a ser una reflexió o conversa guiada pel 

professor o educador ambiental amb el principal objectiu que entre tot el grup es trobi 

la manera de com la natura distribueix les llavors de les plantes.  Aquesta reflexió que 

es pot completar amb la cerca d’informació a internet o llibre per part dels alumnes o 

professors, i com en la resta d’activitats, amb l’ajuda del llibre d’instruccions que els 

alumnes han d’anar completant. 

Per tal de conduir la conversa es proposen una sèrie de preguntes, que els alumnes 

han d’anar contestant, sempre amb llibertat pel professor, com cregui més convenient 

arribar a la conclusió esperada. 

Què fem amb les llavors a l’hort? 

A la natura, els humans no ajudem a dispersar les llavors, com s’ho fa la natura 

llavors? 

Què ajuda a les plantes a repartir pel bosc les llavors? 

Quins animals poden ajudar? 

Hi ha altres mètodes? 

Bàsicament els alumnes s’han de quedar amb la idea que les plantes a la natura 

distribueixen les seves llavors per molts mitjans, el vent, l’aigua ajuden, també els 

animals, com les formigues per exemple, alguns mamífers i molts ocells. Cal posar 

èmfasi en els ocells que són el grup amb el que treballarem. 
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3. Col·laborem amb la natura a distribuir llavors 

Aquesta part final del procés d’aprenentatge consta de dues activitats que van unides i 

que tenen com a principal objectiu ajudar a la natura mitjançant els ocells a distribuir 

les llavors. Els ocells,  tot alimentant-se de diferents fruits, també es mengen les 

llavors, que després al defecar les alliberen en un altre lloc, lluny d’on estava la 

primera planta, dispersant així les llavors. Una part de l’activitat és la construcció d’una 

menjadora d’ocells a prop de l’hort mentre al voltant es planten plantes autòctones de 

la zona que segons el parc natural de Collserola ajuden a apropar els ocells, perquè 

s’alimenten dels seus fruits. Aleshores  s’ajudaria a  les plantes autòctones a dispersar 

les llavors i alimentaríem aquests ocells, veien com la diversitat d’ocells i plantes és 

molt important. I aquestes activitats són el servei a realitzar dins del procés 

d’aprenentatge servei. 

Activitat. 

Una menjadora per ocells es pot fer de moltes maneres i utilitzant tot tipus de materials 

utilitzant la imaginació, aquí es presenten algunes maneres, es dona llibertat per 

realitzar la que es vulgui. 

Duració: 60 minuts 

Objectius: 

- Construcció d’una menjadora d’ocells amb materials reciclats. 

- Observar ocells. 

Material: 

- Ampolla de plàstic. 

- Bric de llet. 

- Taronges. 

- Llaunes. 

- Pals. 

- Culleres de fusta. 

- Corda/fil per lligar les menjadores 

Procediment 1: 

- Foradar transversalment i per llocs diferents una ampolla de plàstic amb un 

parell de culleres de fusta mirant cap amunt. 
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- Realitzar un petit forat a la part de l’ampolla que doni a la part de baix de la 

cullera (no el mànec). 

- Omplir l’ampolla de llavors/menjar per ocells. 

- Lligar l’amolla amb el fil per l’extrem superior i penjar-la allà on volem la 

menjadora. 

Procediment 2: 

- Agafar una taronja i partir-la per la meitat. 

- Buidar les dues meitats de taronja. 

- Realitzar forats a les pells de taronja per  poder passar el fil i penjar-la. 

- Omplir les pells de taronja de menjar per ocells. 

- Penjar les pells de taronja amb el menjar. 

Procediment 3: 

- Pintar/decorar una llauna. 

- Enganxar un pal a l’extrem seguint la trajectòria de la llauna posada en 

horitzontal. 

- Lligar la llauna pel mig, de manera que es pugui penjar de manera horitzontal. 

- Omplir mitja llauna amb menjar per ocells. 

- Penjar la llauna de manera que quedi horitzontal i el pal a la part de sota 

perquè els ocells s’hi puguin repenjar. 

Procediment 4: 

- Amb un bric de llet situat verticalment fer forats per tal que els ocells puguin 

entrar o menjar, de manera original. 

- Fer forats per passar el fil a la part superior. 

- Penjar el bric de llet amb el menjar a dins. 
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Activitat. 

Per complementar l’activitat anterior es proposa que al voltant de la menjadora, o on 

sigui possible, es dediqui un espai a plantar/sembrar plantes autòctones,  fent el paper 

de col·laborar amb la natura i amb les plantes pròpies del territori. Per això es 

proposen una sèrie de plantes recomanades pel propi parc de Collserola per tal 

d’atreure els ocells, que s’alimentaran dels fruits. 

El professor pot escollir quines plantes l’interessaria plantar per tal de que s’adaptin 

millor a la situació de l’hort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius: 

- Augmentar la biodiversitat de l’hort plantant plantes autòctones. 

Desenvolupament: 

- Plantar les plantes que es puguin de la llista. 
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4. Mural col·lectiu 

Per acabar amb una reflexió sobre tot el que els alumnes treballen en aquesta secció 

es proposa que entre tots els alumnes del grup es realitzi un mural, per penjar en 

algun lloc del passadís de l’escola, a la classe o qualsevol altre racó on els alumnes el 

puguin veure. Es tracta d’una activitat col·lectiva on els alumnes dibuixin i pintin la 

distribució de les llavors a l’hort, com ells col·laboren, és a dir, que facin un esquema 

de les menjadores d’ocells i plantes plantades en les diferents activitats i també és 

important que es representin a ells mateixos treballant a l’hort. 

Al ser un mural col·lectiu els alumnes s’han de distribuir les tasques dins de la pròpia 

realització del mural, això es pot fer de moltes maneres i com el professor cregui que 

és millor organitzar aquesta activitat, una possibilitat seria separar les tasques per 

brigades informatives. 

Aquesta activitat dona molta llibertat als alumnes i a l’educador alhora de realitzar-la, el 

més important i essencial és que entre tots els alumnes es produeixi aquest procés de 

reflexió sobre tot el que han treballat, és per això que es proposen algunes preguntes 

que abans o en la realització del mural els alumnes haurien de saber respondre i 

quedar plasmat en el mural col·lectiu. 

Com es distribueixen les llavors a l’hort? Qui ho fa? 

Com es distribueixen les llavors a la natura? 

Qui les distribueix? 

Com distribueixen els ocells les llavors? 

Com atraiem els ocells a l’hort? 

Quines plantes hem plantat per atreure els ocells? 

Quin menjar els hi hem donat? 
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Assaig del que hem après 

Activitat. Representació d’un procés 

Els processos estudiats al llarg del curs, els alumnes els han observat i han respost 

preguntes i en principi han aprés, però han entès els processos de veritat? Per 

comprovar-ho quina millor manera que expliquin algun procés a la classe, mentre s’ho 

passen bé. 

Duració: 20-30 minuts 

Objectius: 

-Demostrar que han entès activitats realitzades a l’hort. 

- Incrementat la cooperació entre alumnes i la imaginació. 

Desenvolupament: 

-El professor assignarà a cada brigada informativa un procés estudiat fins al moment o 

una activitat de l’hort, sense que se n’assabentin la resta de companys. 

-Les brigades tindran 5-10 minuts per preparar la representació en forma de obra de 

teatre el procés o activitat. 

-Alguns exemple que poden representar: La pol·linització, les necessitats de les 

plantes, els cucs de seda, la sembra d’alguna planta, el paper de la formiga a l’hort... 

-El professor ha d’anar passant brigada per brigada mentre es preparen donant un cop 

de mà.  

-Poden utilitzar tots els materials que vulguin. 

-Un alumne pot fer de narrador de la obra de teatre si es considera oportú. 

-Un cop acabada la obra de teatre, la resta d’alumnes o de brigades han de dir què 

han representat els seus companys. 
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Cerimònia d’entrega del llibre d’instruccions i 
festa de celebració 

Activitat. 

Per acabar el curs, s’ha de fer entrega del llibre d’instruccions al grup receptor. Per fer-

ho s’ha de visitar el grup receptor i realitzar la cerimònia d’entrega, abans de l’entrega 

del llibre d’instruccions els alumnes de cada brigada poden fer un petit resum de quin 

era el seu problema, que han après i com han millorat la situació que se’ls plantejava. 

Per fer entrega del LLIBRE d’INSTRUCCIONS de manera formal i seguint amb la 

cerimònia, es recomana seguir l’exemple, on un representant o tota la brigada llegirà el 

següent text. Que també està present al llibre d’instruccions. 

-La brigada informativa .............. (nom) a dia.........de.......de l’any....... fa entrega 

del seu llibre d’instruccions a la classe..........esperant que serveixi d’ajuda per al 

seu hort el curs vinent. 

Després de cada entrega del llibre d’instruccions, cal que el professor( si no es dona 

espontàniament) inciti a un aplaudiment de tot el grup. 

Un cop entregat el llibre d’instruccions, el grup receptor pot ensenyar el seu hort  a les 

brigades per tal que aquestes puguin aconsellar o explicar que han fet al seu hort 

durant el curs. 
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Llibres d’instruccions  
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Brigada Informativa: 

Membres: 

Any: 
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Dibuix dels membres del grup:  
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Esquema/dibuix inicial: 
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Què és?: 

 

 

 

 

 

Dibuix: 
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Per què algunes han mort? 

 

 

 

 

 

Què necessiten les plantes per créixer?: 
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Les parts de la planta: 
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Què creiem que passarà?: 
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Resultat final: 
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Conclusions a les que hem arribat: 

  

  

  

  

  

 

Com s’ho fa la natura per airejar la terra?  
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És molt possible que en alguna activitat a l’hort observem cucs de 

terra 

Un grup d’animals invertebrats, amb el cos allargat, cilíndric i format 

per anells, viuen a la terra o a l’aigua, els terrestres com els cucs de 

terra respiren per la pell, tot i això són uns dels animals més senzills. 

Poden viure fins a 5 anys. 

Els cucs de terra necessiten humitat i viuen en galeries que ells 

mateixos excaven sota terra. S’alimenta de les restes del sòl i 

partícules convertint-les en adob orgànic, també conegut com humus.   

És bo tenir cucs de terra al nostre hort? 

 

 

 

 

Els cucs de terra són imprescindibles per al nostre hort, ja que ajuden 

a la descomposició de la matèria orgànica, proporcionen adob per les 

plantes i amb les seves galeries airegen la terra i permeten que l’aigua 

dreni millor, és a dir, que no formi bassals.  
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Què ha passat?:  
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Material que hem utilitzat: 
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. 

 

La brigada informativa ............ a 

dia.........de.......de l’any....... fa entrega del seu 

llibre d’instruccions a la 

classe.......................................esperant que 

serveixi d’ajuda pel seu hort el curs vinent. 
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Brigada Informativa: 

Membres: 

Any: 
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Dibuix dels membres del grup:  
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Esquema/dibuix inicial: 
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 De què s’alimenten: 

 

 

Quin producte obtenim: 

 

 

Dibuix inicial: 
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Dibuix de les 4 fases 

 Ou 

 Eruga 

 Crisàlide 

 Papallona 
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Quins animals pol·linitzen a l’hort?:  
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Dibuix de les flors que hem plantat a l’hort per augmentar 

els pol·linitzadors 
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Dibuix de l’hotel d’insectes que hem construït:  
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La brigada informativa ............ a 

dia.........de.......de l’any....... fa entrega del seu 

llibre d’instruccions a la 

classe.......................................esperant que 

serveixi d’ajuda pel seu hort el curs vinent. 
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Brigada Informativa: 

Membres: 

Any: 
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Dibuix dels membres del grup:  
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Esquema/dibuix inicial: 
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Llista de perills per les plantes de l’hort: 

  

  

  

  

  

 

Dibuix dels possibles perills: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
94 

 

Material utilitzat: 

  

  

  

  

  

 

Procediment: 
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Quines són les 3 plantes que la formen? I la seva funció? 

  

  

  

Dibuix de la Milpa:  
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La brigada informativa ............ a 

dia.........de.......de l’any....... fa entrega del seu 

llibre d’instruccions a la 

classe.......................................esperant que 

serveixi d’ajuda pel seu hort el curs vinent. 
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Brigada Informativa: 

Membres: 

Any: 
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Dibuix dels membres del grup:  
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Esquema/dibuix inicial: 
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A l’hort, qui sembra les llavors? 

 

Com ho fa la natura per dispersar les llavors de les plantes? 

 

 

Dibuix: 
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Material utilitzat: 

  

  

  

  

  

 

Procediment: 
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Quines plantes hem utilitzat per atreure ocells? 

  

  

  

 

Dibuix del resultat final: 
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La brigada informativa ............ a 

dia.........de.......de l’any....... fa entrega del seu 

llibre d’instruccions a la 

classe.......................................esperant que 

serveixi d’ajuda pel seu hort el curs vinent. 
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