
L’HORT
Optativa 1r ESO (primer quadrimestre)



CONEIXEM L’HORT

El primer dia ens van explicar com seria aquesta matèria. També ens van ensenyar el mapa de l’hort i 
quina era la nostra parcel·la. Ens va agradar molt. Vam veure que hi havia molta feina a fer.



CONEIXEM LES EINES

El 27-9-22 vam tornar a anar a l’hort a conèixer totes les eines que farem servir al llarg d’aquest 
quadrimestre. També vam conèixer la funció de cadascuna i les vam utilitzar.



DESHERBEM I AIREGEM EL TERRENY

Vam començar a desherbar i airejar la terra del nostre terreny. Vam comprovar que treballar a l’hort és 
bastant cansat, però també és divertit.



CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL SÒL

Per conèixer quin tipus de sòl hi ha al nostre hort vam agafar una mostra de la terra de l’hort, i vam anar al 
laboratori, a on vam mullar la terra i vam fer xurros i cercles prims. Vam determinar que la nostra terra és 
Argilosa i Llimosa.



CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL SÒL

Vam fer unes anàlisis del sòl per conèixer-lo més i saber què podríem plantar. Vam detectar 
que el nostre sòl té un pH de 7, un pH bastant bo. Concloem que tenim un bon sòl per fer-hi 
una bona collita!



ACABEM D’AIREJAR AMB MOTOCULTOR

Va venir un pagès amb el seu motocultor per ajudar a airejar, aplanar el terreny i deixar-lo a punt per la 
plantació.



DELIMITACIÓ DE LES PARCEL·LES DE CULTIU

Vam delimitar l’hort en parcel·les, per ordenar l'hort i organitzar-lo millor per a quan plantem. Per fer-ho 
vam utilitzar estaques, cinta mètrica, cordills i uns llistons de fusta per no trepitjar les verdures.



ANEM A L’HÍPICA ADOBAR EL TERRENY
 

Vam a anar a l'hípica de Can Mèlich a recollir fems de cavall per adobar el terreny de l’hort i millorar-ne la 
fertilitat. 



ADOBEM EL TERRENY I INSTAL·LEM SISTEMA REG

Després d’anar a l'hípica vam escampar els fems pel sòl. També es va instal·lar el reg automàtic per tal de 
programar el reg, una bona manera d’estalviar aigua. Ara sí! Ja ho tenim gairebé tot per la plantació!



LES FITXES DE CULTIU

Vam buscar informació, a l’aula d’informàtica, sobre les verdures que podíem plantar i vam fer una fitxa per 
cada hortalissa, també les vam dibuixar i pintar. Això ens va servir per saber quines verdures podríem 
plantar a l’hivern.



PLANTACIÓ



PLANTACIÓ

Vam començar a plantar les verdures escollides: pastanagues, faves, raves, escarola, enciam, pèsols, 
cebes, espinacs. Un cop plantades, les vam regar.



FEM ELS RÈTOLS DE LES PLANTES

Vam anar al laboratori de física per fer uns bonics rètols per identificar i adornar el nostre hort. Un cop 
fetes, vam posar el rètol identificant la seva hortalissa.



OBSERVEM I FEM MANTENIMENT DE L’HORT

Sovint observem el nostre hort per veure i dibuixar l’evolució de les nostres plantes. També hi fem un 
manteniment, com treure totes les males herbes que li treuen l’energia a les nostres plantes i revisar que 
tot estigui bé.



ACCIDENT A L’HORT

Un dia, quan vam anar a l’hort, ens vam trobar que els porcs seglars ens l'havien destrossat. Ens va 
saber greu, però ràpidament ens vam posar a arreglar-ho. Els altres propietaris d’horts veïns, ens van dir 
que havien estat tapant tots els forats pels quals podien haver entrat i havien informat l’Ajuntament. 
Esperem que no tornin a entrar!



EL LABERINT DE LA FOTOSÍNTESI

I mentre les nostres verdures anaven creixent, vam aprofitar per comprovar la importància de la llum en les 
plantes. Ho vam fer, fent germinar una llavor de mongeta o fava, fabricant un laberint amb una caixa i 
observant dia a dia com la planta se les apanyava per buscar la poca llum de què disposava. 

https://docs.google.com/file/d/10uGBfq27bk3SBEigpIrbCnDD9EWL8TCZ/preview
https://docs.google.com/file/d/1y0c4HVom_qeUxosdiNL-3E7snCrtSzNy/preview
https://docs.google.com/file/d/1OJiwIeWGs-QoPntSdEP3Y0RBjEzoSQh4/preview


PRIMERA COLLITA

Després de molts dies de treball i esforç va arribar el dia en què alguns enciams ja estaven preparats per 
ser menjats. Vam aprofitar el moment, els vam tallar, els vam collir,  i els vam ficar dintre d’una bossa per 
endur-nos-els a casa. Bon profit!



L’HORT DESPRÉS DE LES FESTES DE NADAL

Després de Nadal, ens vam trobar l'hort en molt bon estat, les plantes havien crescut molt i 
gairebé estaven llestes per collir. També vam arrencar les males herbes i les vam ficar al 
compostador. 



LLIGUEM LES ESCAROLES

Després de Nadal, vam lligar les escaroles perquè les fulles interiors es quedin blanques i així 
millorar el seu sabor. En unes setmanes ja estaran llestes per collir.



SEGONA COLLITA

Abans que arribés la gelada, vam collir els enciams i els espinacs. I a casa vam fer 
saborosíssimes amanides i altres plats amb les nostres verdures!



ÚLTIMA COLLITA

L’últim dia de classe, vam voler veure com estaven les pastanagues i els raves. Vam veure que 
encara els hi faltaven una mica, però no ens vam poder resistir! Encara queden verdures per 
collir, com les cebes, les pastanagues, les faves, els pèsols i els raves. Esperem que el següent 
grup el cuidi molt bé! Bona collita.



QUÈ ENS HA SEMBLAT L’OPTATIVA D’HORT?
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