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AMPLIACIÓ DE L’HORT  PH01 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Aprofitar la zona d’arqueologia per a realitzar una ampliació de l’hort. En aquesta 

zona ampliada seria interessant sembrar més varietat de hortalisses i arbres 

fruiters. 

 Amb aquesta proposta s’intenta inculcar a l’alumnat i al professorat la 

importància que té l’hort dintre del centre.  

 

SUGGERIMENTS: 

 

� Sembrar espècies autòctones i de fàcil manteniment. 

� Els alumnes de tallers poden realitzar la feina de fer cartells per a cada 

una de les espècies sembrades. 

� A l’hora de decidir els cartells per a cada espècies, estaria bé fer un petit 

concurs per decidir el format. PH02 

� També realitzar cartells informatius sobre cada espècie. Així l’alumnat 

podrà saber més sobre el que hi ha sembrat al seu centre. PH03  

 

BENEFICIS CURT LLARG TERMINI 

 

Amb aquesta proposta guanya el centre ja que podrà gaudir d’un hort més 

complert i amb més espècies. 

L’alumnat també guanyarà a l’hora que podrà treballar amb més tipus de plantes 

i també de conceptes referents amb l’hort. 
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IMPLANTACIÓ DE RÈTOLS PER A CADA ESPÈCIE VEGETAL  PH02 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Posar cartells identificatius per a cada una de les espècies presents. 

 Amb aquesta proposta s’intenta inculcar a l’alumnat i al professorat la 

importància que té l’hort dintre del centre.  

 

SUGGERIMENTS: 

 

� Utilitzar colors associables amb l’espècie sembrada. 

� Els alumnes de tallers poden realitzar la feina de fer els cartells amb fustes 

que poden ser reutilitzades. 

 

  

 

BENEFICIS CURT LLARG TERMINI 

 

Podran identificar amb més facilitat les espècies sembrades. Amb aquesta 

proposta guanya el centre ja que podrà gaudir d’un hort més complert i amb més 

espècies identificades. 

L’alumnat també guanyarà a l’hora que podrà treballar amb més tipus de plantes 

i també de conceptes referents amb l’hort. 
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CARTELLS INFORMATIUS  PH03 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Posar cartells informatius en diferents llocs de l’hort i també del centre. En 

aquests cartells es pot explicar les diferents espècies que hi ha. Fer un pòster 

amb les diferents fitxes per a cada una de les espècies presents. 

Amb aquesta proposta s’intenta inculcar a l’alumnat i al professorat la 

importància que té l’hort dintre del centre. I informar sobre les espècies que hi 

ha.  

 

SUGGERIMENTS: 

 

� Utilitzar colors associables amb l’espècie sembrades. Per que cridi més 

l’atenció de l’alumnat i personal del centre. 

� Els alumnes de tallers poden realitzar la feina de fer els cartells amb fustes 

que poden ser reutilitzades. 

 

  

 

BENEFICIS CURT LLARG TERMINI 

 

Podran facilitar la feina de potenciar i promocionar l’hort dintre del centre. Amb 

aquesta proposta guanya el centre ja que podrà gaudir d’un hort més complert i 

amb més espècies identificades i promocionades. 

L’alumnat també guanyarà a l’hora que podrà treballar amb més tipus de plantes 

i també de conceptes referents amb l’hort. 
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SEMBRA D’ARBRES FRUITERS  PH04 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Sembrar arbres fruiter típics de la zona. En aquesta proposta seria interessant 

que els alumnes participessin en l’activitat (AH01). 

Amb aquesta proposta s’intenta inculcar a l’alumnat la importància de tenir 

arbres fruiters autòctons.  

 

SUGGERIMENTS: 

 

� Plantar arbres com: pomeres, vinya, perers,... i les espècies que el 

professorat consideri importants de tenir a l’hort. 

 

  

 

BENEFICIS CURT LLARG TERMINI 

 

Podran tenir un ventall més ampli d’espècies a part de les que hi ha ja 

sembrades. Amb aquesta proposta guanya el centre ja que podrà gaudir d’un hort 

més complert i amb més espècies identificades de la zona. 

L’alumnat també guanyarà a l’hora que podrà treballar amb més tipus de plantes 

i també de conceptes referents amb l’hort. 

  

 

 

 

 
 


