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PROJECTE HORT 

L’Institut Apel·les Mestres disposa des del curs 2012-13 d’una Unitat de 
Suport a l’Educació Especial (USEE) que consta de vuit alumnes de 
necessitats educatives especials derivades de retards mentals lleugers i 
trastorns mentals cursant  segon, tercer i 4t  d’ESO.  
 
Les característiques especials d’aquests alumnes fa que sigui necessària 
l’adaptació dels seus currículum mitjançant un Pla Individualitzat que pretén 
atendre les necessitats particulars de cada alumne. Però si hi ha quelcom 
comú a tots ells és el fet que les activitats manipulatives els hi resulten molt 
engrescadores. Hem de tenir present que forma part de la seva educació 
anar trobant eines que els hi permeti trobar un espai en la societat i el món 
laboral al qual s’han d’integrar d’aquí a poc temps.  Amb  l’ hort  es pretén 
motivar i responsabilitzar als alumnes partint de les seves necessitats i  
interessos utilitzant eines suggestives i atraients, així com possibilitar-les el 
domini de les tècniques instrumentals i d’estratègies que asseguren la seva 
participació activa, crítica i creativa. 
Un segon aspecte a considerar és el fet de que volem començar a promoure 
un projecte mediambiental en el que estem posant molta il·lusió i del qual 
volem fer partíceps la gran majora d’alumnat del nostre centre,  
 
La iniciativa està sent  molt ben acollida pels alumnes, els quals mostren un 
gran interès. Per poder començar a realitzar-ho, s’han de tenir en compte 
algunes premisses per poder engegar el projecte, com  els criteris  per 
l’elecció de cultius. S’ha  pensat en la metodologia més apropiada i s’ha  
elaborat un pla  de treball planificant  les activitats que haurien de dur a terme 
els alumnes. 
 
Ja fem un taller  de cuina al que podríem incorporar aliments de la nostra 
pròpia collita, lo qual seria una experiència molt gratificant de la que esperem 
poder gaudir en el curs que ja ens endinsem. 
 
JUSTIFICACIÓ 
 
La finalitat d’aquest hort escolar ecològic es que sigui el punt de sortida d’una 
vertadera educació ambiental en l’USEE i en el centre en general, entenent 
com a educació ambiental el procés interdisciplinari que deu preparar per a 
comprendre les interrelacions dels éssers humans entre sí i amb  la natura, 
emmarcant-lo tot dintre d’un projecte educatiu global. 
Aquest procés deu propiciar l’adquisició d’uns coneixements i criteris i 
l’aciençament d’unes actituds per a prendre decisions des de la convicció i la 
responsabilitat personal i solidària orientades cap a una millor qualitat de 
vida. 
 
OBJECTIUS 
Objectius generals 
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- Consciencia. Ajudar a que els alumnes adquireixin una sensibilitat per a les 
qüestions mediambientals. 
- Coneixements. Promoure el coneixement del medi, els seus elements, las 
interrelacions que en ell es donen i també els seus  problemes. 
- Comportaments. Fomentar la adquisició d’una sèrie de valors, que ens 
motivin a sentir interès i preocupació pel medi ambient. 
- Aptituds. Capacitar als alumnes per a que puguin intervenir en la recerca 
de solució als problemes ambientals detectats. 
- Participació. Proporcionar la possibilitat de participar activament en les 
soluciones proposades. 
 
Objectius específics 
- Promoure l’Educació Ambiental al Centre. 
- Aconseguir una millor relació entre l’entorn que ens envolta a partir d’un 
canvi d’actituds  i valors en els alumnes. 
- Iniciar-se en les tasques agrícoles de feina en l’hort. 
- Conèixer les tècniques de cultiu de l’agricultura ecològica. 
- Establir i valorar les relacions entre el medi natural i les activitats humanes. 
 
Objectius didàctics 
- Contacte directe i manipulació d’elements com la terra, l’aigua, adobs, 
llavors... 
proporcionant una experiència enriquidora. 
- Comprensió d’alguns dels cicles biològics mes importants, el cicle de les 
plantes, el de la matèria i l’energia, les estaciones... 
- Realització de treballs pràctics encaminats a donar un coneixement del 
funcionament d’un hort i les necessitats i cura de cada una de les plantes. 
- Coneixement i  utilització de les eines  propis per la feina en l’hort i de la 
fabricació 
- Diferenciació entre les tècniques d’agricultura intensiva i de agricultura 
tradicional (biològica) 
- Elaboració de materials curriculars i unitats didàctiques al voltant de l’hort 
escolar. 
- Donar significat a certs aprenentatges més teòrics. 
- Valorar l’aigua i la  importància de no fer un mal ús. 
- Valorar els aliments. 
- Valorar el treball de les persones que treballen en el camp. 
 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
 
Degut als persistents atacs de vandalisme per part de persones alienes al 
centre en horari extraescolar i amb la conseqüent desmotivació dels nostres 
alumnes, ens hem vist amb la necessitat de dissenyar un nou projecte d’hort. 
Aquest hort, de caràcter més urbà que l’anterior, estaria en un espai més 
protegit i controlat directament pels alumnes i professores de l’USEE.  
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Premisses: 
 
-  Aprofitament d’espais segons les seves característiques (ombra, sol, 
terra...). 
- Necessitat de protecció 
- Necessitat d’interrelacionar l’hort amb la vida diària i amb les  necessitats 
bàsiques de l’ésser humà. 
 
Criteris per l’elecció de cultius 
 
- Hortalisses conegudes i amb un cicle reproductiu adequat a .les nostres 
possibilitats. 
- Espècies  aromàtiques menys conegudes. 
- Cultius senzills. 
- Cicles adaptables al calendari escolar. 
- Suportar reg amb manega o regadora. 
- Que siguin aprofitables (fulles, arrels, bulbs i fruits) 
 

Metodologia: 
La metodologia del dia a dia. 
 
Abans de posar-se a treballar a l’hort, plantejarem  les necessitats que hi ha i  
les mesures i recursos dels que disposem per tal de fer-li front. Els alumnes 
faran finalment un pressupost del material que necessitem i no tenim. Un cop 
feta aquests reflexió i plasmada en el full, comencem la part més pràctica, on 
han de realitzar les tasques que abans havien proposat, utilitzar les eines i els 
recursos que abans havien previst. Després del treball més pràctic passaríem 
a la reflexió posterior on hauran de plasmar en un paper la feina que ha fet, 
els recursos que ha utilitzat, la capacitat de previsió que ha tingut, les 
dificultats amb les que s’ha trobat i evidentment si la seva tasca ha finalitzat o 
necessita una continuïtat el pròxim dia. També els hi fem fer una reflexió 
sobre la seva actitud i el seu treball durant la pràctica. 
 

La metodologia al llarg del curs. 
 
En primer lloc ens plantegem els objectius específics pel curs i fem una 
previsió i un disseny de com els portarem a terme. 
En segon lloc portarem a la pràctica allò que anteriorment havíem previst. 
Farem un seguiment setmanal del treball realitzat. 
Publicarem al bloc de la USEE totes les novetats  ( preliminars, collites...) on 
queda reflectida l’evolució de la nostra feina. 
Recollirem i reciclarem la terra. 
Utilitzarem els productes obtinguts al taller de cuina de la USEE  sempre que 
és possible. 
 
Les activitats de l’hort afavoreixen el desenvolupament d’una metodologia 
activa que està basada en dos principis didàctics fonamentals: l’aprenentatge 
constructiu i l’aprenentatge significatiu i treballant d’aquesta manera 
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competències bàsiques matemàtiques, lingüístiques, medi-ambientals, 
actitudinal, etc. D’aquesta manera els alumnes estaran capacitats per a 
comprendre les relacions amb el medi al que pertanyen i donar respostes de 
forma activa, participativa i reflexiva als problemes del seu àmbit mes pròxim. 
  
Pla de treball establert per el pròxim curs: 
 

- Repàs, adquisició i reconeixement de les eines necessàries. 
- Fer neteja de tota la zona.   
- Fabricació amb material reciclat d’un nou hort urbà 
- Preparació de la sembra de llavors. 
- Obtenció i transport de material reciclat: palès, ampolles i testos 
- Preparació de la terra: 

- cavar 
- recollir i traslladar terra fèrtil de l’antic hort  en quantitat 

suficient. 
- Preparació de l’hort urbà: 

- Primera fase: Recollida de testos reciclats i un palè per cultivar 
plantes aromàtiques. 

- Segona fase: construir amb 1 palè reciclat  i ampolles d’aigua 
de 5l una base que ens permeti el cultiu de les plantes d’hivern. 

 - Tercera fase: Construir un test d’un  metre cúbic  
aproximadament fabricat amb palès reciclats. 
- Adquisició de les llavors i plantes. 
- Sembra 
-Transplantament d’espècies. 
- Reg:  solcs, regadora, degoteig. 
- Neteja de les fulles i conservació de l’espai 
- Incorporació de adobs.  
- Recol·lecció. 
- Tractament ecològic de plagues. 
- Cuinar i confeccionar plats saludables amb els aliments obtinguts. 

 


